
i®??' 

I 

M Ū S Ų  
VISUOMENĖJE 

VLIKo atstovų 
maršrutas 

ALT sekretariatas jau pra
nešė numatomą VLIKo atsto
vų maršrutą, siekiant} beveik 
iki gegužės galo. Tiesa, tas 
maršrutas gal turės dar kai 
kurių pakeitimų, nes, atrodo, 
tarp kai kurių vietų dar turės 
Jvykti derybų, kada kam ge
riau yra tuos svečius pas save 
sulaukti. 

Tuo tarpu yra numatyto# 
tokios apsilankymo datos: 

M. Krupavičius 

Kovo 26 Du Bois, Pa. 
Kovo 27 Chester, Pa. 
Bal. 2 Reading, Pa. 
Bal. 3 Bridgeport, Conn. 
Bal. 9 Bumford, Me. 
Bal. 10 Lewiston, Me. 
Bal. 13 Nashua, N. H. 
Bal. 16 Manchester, N. H. 
Bal. 20 Providence, R. I. 
Bal. 23-30 Wilkes Barrs, Pa., 

ir gretimos koloi). 
GSf. 1 Bifighamton, N.Y. 
Geg. 3-13 Chicago, 111. 
Geg. 14 E. St. Louis, 111. 
Geg. 15 Chicago, 111. 
Ge§* 22 Brooklyn, N. Y. 

V. Sidzikauskas 

Kovo 23 — bal.7 Kanada 
Bal. 9 Brockton, Mass. 
Bal. 10 Worcester, Mass. 
Bal. 13 Lowell, Mass. 
Bal. 16 Cambridge, Mass. 
Bal. 17 Boston, Mass. 
Bal. 20 Athol, Masu. 
Bal. 23 Albany, N.Y. 
Bal. 24 Schenectady, N.Y. (po 

piet) 
Bal. 24 Amsterdam, N.Y. (va

kare) 
Bal. 27 Utica, N.Y. 
Bal. 30 Rochester, N.Y. 
Geg. 1 Cleveland, Ohio. 
Geg. 4 Akron, Ohio 
Geg. 7-8 Detroit, Mich. 
Geg. 14 Rockford, 111. 
Geg. 15 Chicago, 111. 
Geg. 22 Brooklyn, N.Y. 

Baltimorės sujudimas 
Antrame puslapyje dedame 

platų aprašymą apie BALFo 
vajaus atidarymą Baltimore j e. 
?er pirmą dieną Baltimore j e 
sukelta BALFo naudai $2,100 
SU viršum. Ir tai tik vos ke
lioms savaitėms praėjus po 
Vasario 16 rinkliavos. 

Baltimorės lietuvių parapi
jos klebonas kun. L. Mendelis 
nusipelno ypatingo įvertinimo, 
nes jo pavyzdys ir jo įnašas 
buš bene daugiausiai prisidė
jęs prie gražaus Baltimoriečių 
pasirodymo. Nepriklausomybės 
šventės proga ALT fondui jis 
aukojo 700 dolerių. Dabar 
BALFui šalia savo 100 dolerių 
aukos iš parapijos gavo $350 
ir bažnyčioje surinko $150. 
Vyskupo stambi 500 dolerių 
auka irgi, tur būt, susilaukta 
ne be jo pastangų. 

Tai pavyzdys ne žodžiais, o 
veiksmais. Pavyzdys, visų pir
ma daugeliui kitų klebonų, o 
taip pat ir visai eilei profesio
nalų bei Stambesniųjų biznie
rių. 

NAUJIENŲ jubiliejus 
Pereitą sekmadienį NAU 

JIENOS iškilmingu koncertu 
ir specialiu padidintu numeriu 
atžymėjo savo 35 metų gyva-

N vimo jubiliejų. NAUJIENOS 
dabar yra visų seniausias lie
tuviškas dienraštis visame pa 
šaulyje. 

Suprantama,, kaip ir Pri" 
prasta šitokia proga," su svei 
kinimais NAUJIENOS susi
laukė daug pagyrimų ir daug 
atsiminimų iš senų laikų. Sun 
ku būtų pasakyti, kad visi tie 
pagyrimai ir atsiminimai duo-
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LIETUVOS RAŠYTOJAI TREMTYJE 
ir jų 1948 metais išleistos knygos, 

'' pripažintos geriausiomis 

Maskva rengiasi 
paklupdyti Tito 

(Mūsy spec, korespondento Paryžiuje) 

. Pagaliau pradeda išryškėti 
tikrieji Stalino ir jo "sūnaus" 
Tito santykiai. Iki šiol dar vis 
buvo manoma, kad jie susipy
ko tik "dėl akių". Vakarai at
sargiai laikėsi ir oficialiai ne
pareiškė nuomonės, šiandien 
jau aišku, kad Tito su Stalinu 
yra "mirtinai" susipykę ir ar
tinasi atsiskaitymo valanda. 

Makedonijos respublika 

Pirmoji priežastis jau sugal
vota: rusai nori įkurti naują 
"respubliką" Balkanuose, taip 
vadinamą Makedonijos respu
bliką. Pagrindinės šios respu
blikos žemės yra Graikijos 
šiaurėje, truputis Jugoslavijo
je. Graikijos šiaurėje iki šiol 
tebeverda pilietinis karas, ku-

Prieš porą savaičių įdėjome Lietuvai Vaduoti Są
jungos premijos Įteikimo dailininkui Adomui Varnui 
nuotrauką. Dabar čia matome keturis lietuvius rašyto
jus, kuriems vasario 15 dieną, kaip ir anksčiau Lietuvo

je, buvo paskirtos ir įteiktos premijos už jų 1948 metais 
išleistas knygas, kurios yra pripažintos geriausiomis 
1 948 metų lietuviškomis knygomis. Viršuje yra tie rašy-
ojai: Jurgis JANKUS, Nelė MAZALAITĖ, Julius 
iAUPAS ir Marius KATILIŠKIS. Žemiau — jų para

šytų knygų viršeliai: J. Jankaus "Naktis ant morų", N. 
! iazalaitės "Legendos apie ilgesį", J. Kaupo "Daktaras 
irikštukas pragare" ir M. Katiliškio "Prasilenkimo va-
anda". 

Trečiame puslapyje dedami paveikslai, kur jiems 
)uvo įteiktos premijos ir kas jiems tas premijas pri

pažino* 

Š E Š I O S  D I E N O S  
pasaulio politikoje 

KOVO 18 
Anglijos vyriausybė kaltina 

Bulgariją, Rumuniją ir Vengri
ją už karinių ir kitų taikos su
tarties punktų sulaužymą. 

Ji taip pat kaltina ir Sovietų 
Rusiją už bendrininkavimą ir 
pagelbėjimą tame sutarčių lau
žyme. 

Taip vadinama 'neutraliųjų' 
komisija, kurią UN Saugumo 
Taryba pernai išrinko sugalvo
ti planui, kaip Berlyne valiutos 
reikalus tvarkyti, dabar, po ke
lių mėnesių darbo, priėjo išva
dos, kad negalima sugalvoti to
kio plano, kuris būtų priimti
nas ir vakariečiams ir rusams. 

tų visai objektyvų per 35 mt. 
aikraščio išvarytos vagos įver
tinimą. Nes viskas čia imama 
tik iš gražiosios ir dar padai
lintos "pusės. Ištikrųjų, kiek
vienas laikraštis, kiekvienas 
visuomeniškas darbas per il
gesnį laiką savo istorijoje įgy
ja ir tokių momentų, kurie ... 
jubiliejų progomis nutylimi. 
Ne kitaip, žinoma, yra ir su 
NAUJIENOMIS. 

šiaip ar taip, ypač paskuti 
niu laiku, NAUJIENOS gali 
pamatuotai įsirašyti savo są-
skaiton nemaža gerų nuopelnų 
bendrame tautiniame darbe, 
dėl praeities, ar dėl pastangų 
kelti socializmo autoritetą —, 
be abejo, yra ir bus įvairii 
nuomonių 

Linkime, kad tolimesnėj ę sa
vo vagoje jubiliatai pasireik 
štų kuo daugiausiai tuo, kuo 
buvo džiaugiamasi ir didžiuo-

Bolivija pareikalavo, bad UN 
Visuotinis Susirinkimas svar
stytų kardinolo Mindszenty su
ėmimo ir nuteisimo klausimą 

Iš Budapešto pabėgę valdi
ninkai papasakojo, kaip kardi 
nolas buvo priverstas "prisipa
žinti". A 

KOVO 19 
Italijos parlamentas 342 bal 

sais prieš 170 (komunistų, 
įgaliojo vyriausybę dalyvauti 
derybose dėl dalyvavimo Šiau
rės Atlanto susitarime. 

• 

Sovietų zonos komunistai 
kviečia visos Vokietijos vado
vaujančius asmenis susirinkti 
balandžio 8 d. planuoti Vokieti
jos suvienijimo. 

liną, kaip vienintelį taikos gy-
nėjį 

t 

KOVO 20 
Pirmą kartą sovietų istori

joj atsitiko, kad svetimų kraš
tų sutartis, kurioje sovietai 
nedalyvauja, buvo paskelbta 
visoje sovietų spaudoje. Tai 
yra šiaurės Atlanto apsigyni
mo sutartis. Matomai sovietai 
ja labai susidomėjo, žinoma, 
aiškina, kad tai yra sutartis, 
kurios tikslas sukelti karą 
prieiš sovietus. 

• 

'Romoje yra gauta žinių, kad 
Albanijoje prie-; Jugoslavijos 
sienos yra sutraukta- labai daug 
kariuomenės. 

KOVO 21 
Amerikos, Anglijos ir Pran

cūzijos karinės valdžios Vokie
tijoje viršininkai paskelbė, kad 
Berlyno vakarinėje dalyje vie
nintelis legalus pinigas bus Va-
<arų Vokietijos išleistos mar-
tės. 

Prancūzijoje jvvko vietinių 
savivaldybių rinkimai. Imant 
partijas atskirai, de Gaulle ša
lininkai gavo didžiausią balsų 
skaičių. Gana daug gavo ir ko
munistai. Bet visos kitos par
tijos, kurios dabar sudaro val
džios koaliciją, bendrai surin
ko daugiau, negu golistai. Dau
gelyje vietų kitą sekmadienį 
bus dar balsavimo "antras ra
tas". 

Londone įvyko didelis poli
tinės muštynės tarp komunis
tų ir Mosley šalininkų (taip 
vadinamų angliškų fašistų). 
Sužeisti 7 policininkai. Iš muš
tynių dalyvių areštuota 80. 

trims mėnesiams visus viešus 
politinius susirinkimus. 

Kinijoje sudaryta nauja vy
riausybė, kurioje pirmininkas 
yra Ho. Užsienių reikalų mi-
nisteriu jis pasikvietė ligšiol 
buvusį Kinijos ambasadorių 
Maskvoje. 

Kinijos komunifitų ra^NJfts 
kalbėjo į Indonezijos gyvento
jus, įrodinėdamas, kad nuo 
Olandų jie gali nusikratyti tik 
eidami koja į .Jcoją su Rusija 
ir jos "vadovaujančia proleta-
riška raudonąja armija". 

Kaž kas kalbėjo, kad Kini
jos komunistai tai visai kas 
kita, kad jie nieko bendra ne
turi su Maskva... 

KOVO 23 
Į Ameriką atvyko Winston 

Churchill su žmona. Jie sve 
čiuosis pas prezidentą Truma-
ną. Kovo 31 dieną Churchill 
kalbės Massachusetts Techno
logijos Institute. Tą pačią die
ną laukiama, kad atvyks Angli
jos užsienių reikalų ministeris 
Bevin — pasirašyti šiaurės 
Atlanto apsigynimo sutarties. 

KOVO 22 
Sovietai per "Pravdą" gra

sina Suomijai, kad ji jokiu bū
du nesusidėtų su Vakarų kraš
tais. Ir nurodo, kad, jeigu Suo
mija nori išpildyti taikos su
tartį, tai turi būti draugiška 
Sovietams. O būti draugiška 
sovietams, reikia turėti drau
gišką vyriausybę. O vyriausy
bė bus draugiška, jeigu joje 

New Yorke šį penktadienį 
turi prasidėti taip vadinama 
Kultūrinė ir Mokslinė Konfe
rencija Pasaulio Taikai Remti. 
Į šią konferenciją yra pakvies
ti delegatai iš daugelio kraštų, 
taip pat iš sovietų ir jų įtako
je esančių kraštų. Tar sovietų 
delegatų yra numatytas ir ži
nomas kompozitorius šostako-
vičius, kuris nesenai turėjo at
likti "išpažintį" prieš komunis
tų partiją. 

ši konferencija yra organi
zuojama vadinamų "komunis
tų fronto" sluoksnių. 

Valstybės Departame n t a s 
buvo užverstas protesto rezo
liucijomis prieš vizų davimą 
delegatams iš sovietų ir jų sa
telitinių kraštų, tačiau vizos 
buvo duotos net 21 tokiam de
legatui. 

Tačiau v!Ėų neduota ketu 
riems delegatams iš Anglijos. 

Didžiausio susidomėjimo ke
lia šostakovičiaus atvykimas 
Sovietai nori tuo būdu parody-

rio didžiausias "virėjas" grai
kų komunistų vadas Markos 
jau Maskvoje... už grotų! 

Kodėl sovietai taip domisi 
Makedonija? Mat, įsitvirtinus 
jos kalnuose nebetolimas kelias 
į Salonikus ir Egėjaus jūrą. 
Tada nebetenka savo didelės 
strateginės reikšmės Dardane
lų sąsiauris, pati Graikija ir 
Turkija atsiduria tiesioginėje 
rusų "ugnyje". O Jugoslavija 
tuo pačiu yra iš visų pusių ap
supama. 

Akcija jau vyksta 
Maskva- daug laimėjo laiku 

sučiupusi Markos. Makedonijos 
banditų gaujos pasidavė Krem
liaus valiai. Belieka įsitvirtin
ti. Išilgai Jugoslavijos sienų 
koncentruojami satelitų dali
niai : albanai, bulgarai, rumu
nai ir patys rusai, kurie užima 
svarbiausias pozicijas. Daliniai 
papildomi jugoslavais, nepaten
kintais Tito ir prisiplakusiais 
prie Maskvos. Atseit — jie 
ruošiasi "išvaduoti" Jugoslavi
ją iš Tito vergijos ir Komin-
formo draugai jiems "tik pa
deda". Yra sudaryta net keli 
tokių jugoslavų daliniai, ku
riuose vyrauja juodkalniečiai, 
vadovaujami albanų "genero
lo" Spira. Jų centras Scutari 
apylinkėse. 

šveicarų laikraščiai praneša, 
kad rusai jau yra pradėję "oro 
tilto" operacijas tarp Vengri 
jos ir Albanijos. Taigi prasidė
jo dideli ginklų tiekimai toms 
"sukilusioms" armijoms. Ven
grija, Čekoslovakija ir šiauri
nės Bulgarijos sritys būsian
čios užfrontės tiekimo bazės 
Vengrų mieste Debreczen ko
vo mėn. vidury įvyko aukštų
jų rusų ir satelitų karo vadu 
pasitarimas ir Kominfor m o 
konferencija, kur buvo aptarti 
ir paruošti planai Jugoslavijai 
likviduoti ir Balkanus suorga
nizuoti prieš Atlanto paktą. 

bus komunistai... Bet suomiai. ̂  ^ad jje pasitiki šostakovi-

Kinijos komunistai kaltina 
Ameriką, kad ji Atlanto sutar
tim siekianti sukelti trečią pa-

jamasi jubiliejaus paminėjime. Į saulinį karą. Jią. sveikina Sta-

kosnunistų per mažai išrinko į 
parlamentą, kad jiems būtų 
valdžioj vieta... 

Italijos komunistų partija 
per paskutinius metus nusto
jo 700,000 narių. 

« . 

Po sekmadienio pešty n i ų 
tarp "mosleistų" ir komunistų, 
A n g l i j o s  v a l d ž i a  u z d r  a u d ė  

čium, apie kurio patekimą ne
malonėn buvo tiek daug kalbų. 
Kai kas spėlioja, kad gal Šo-
stakovičius gali negrįžti. Bet 
jeigu jau jį išleidžia, tai mato
mai yra sutvarkyta taip, kad 
sugrįžimas būtų užtikrintas. 
Greičiau šitas jo atsiuntimas 
į konferenciją yra jam paskir
tas už... atgailą po "išpažin
ties". 

Jugoslavija taip pat ruošiasi 

Jugoslavai žino, kad rusai ne 
tik koncentruoja kariuomenę 
prie jos sienų, bet ruošiasi ir 
iš vidaus ją susprogdinti. Taigi 
turi įvykti "sukilimas" prieš 
Tito, o sukilėliams ateitų į pa
galbą prie sienų sukoncentruo
ta Kominformo kariuomenė. 

Tito jaučia pavojų. Jo paties 
išauginti komunistai dažnai 
ima abejoti Titu ir žvalgosi 
Maskvos link. Tito praveda 
šiuo metu didelius valymus ad
ministracijoje ir armijoje. At
leisti ir "saugioje vietoje" pa
talpinti net 3,000 aukštesniųjų 
karininkų. Tito viską centra
lizavo savo rankose. Armija iš
dėstyta pasieniais su centri
niais štabais Novisad, Nish, 
Zagrebe ir Sarajeve. Vidaus 
ministeris Aleksander Ranko-
vitch imasi visų priemonių 
kad laiku užkirstų kelią pilie
tiniam karui, kurį bet kokia 
kaina Kremlius nori suorgani
zuoti. 

Kremlius norįs susidoroti su 
Jugoslavija per ateinančius še-
šius mėnesius. U. 

ŠIOJE ŠALYJE 
PRAMONĖS GAMYBA, paly
ginti su prieškariniais laikais 
dar ir dabar yra beveik dvigu
bai didesnė. Jei prieškarinę ga
mybą vertintumėm 100, tai da
bar — 191. Pereitų metų spa
lių mėnesį buvo 195, taigi kri
t i m a s  y r a  t i k  a p i e  2 f / < .  

• 
MAISTO KAINOS urmo pre
kyboje nuo pereitų metų rug
sėjo menesio yra nukritusios 
12%. Ūkininkai už maisto pro
duktus dabar gauna net 15% 
mažiau. Bet mažmenomis par
davinėjimo vietose vidutiniškai 
imant kainos yra kritusios tik 
apie 6%-, nors kai kurie atski
ri dalykai yra ir labai žymiai 
atpigę. 

BEDARBĖ dar po truputį au
ga. Kovo mėnesio vidury buvo 
skaičiuojama apie 3,400,000 
ieškančių darbo. Tai yra auk
ščiausias bedarbių kiekis po
kariniais laikais. Taip pat 
smarkiai išaugo skaičius ir to
kių, kurie tik dalį laiko t§ra 
užimti darbe. 

• 

BIZNIO APYVARTA taip pat 
yra sumažėjusi 2.8% nuo pe
reitų metų gruodžio mėnesio. 
Tada ji buvo pasiekusi auk-
ščiausį laipsnį. Išviso šie visi 
slinkimai žemyn yra dar tik 
nedidelis nusileidimas nuo per
nai rudenį pasiektų aukščiau
sių viršūnių. 

• 
PRIVALOMAS ĖMIMAS ka
riuomenėn visai sustabdytas, 
kadangi daug jaunimo stoja į 
karinę tarnybą savanoriais ir 
jų tuo tarpu visiškai užtenka 
užpildyti numatytiems kariuo
menės skaičiams. 

• 
FILIBUSTERS BYLOJ laimė
jo opozicija, susidariusi iš re-
publikonų ir pietiečių demokra
tų. Priimtas nutarimas, kai 
Senato diskusijas galima u$» 
daryti tik nutarus tą dviei» 
trečdaliais visų senatorių bal» 
sų, o ne vien tiktai posėdyje 
dalyvaujančio kvorumo. Taigi, 
kad Senato diskusijos būtų nu
trauktos, reikės 64 balsų. Ne, 
numatoma, kad šiame kongre
se tokia dauguma susidarytų, 
jeigu filibusterio ginklą opozi
cija naudos prieš Truman® 
skelbtą civilinių teisių progra
mą. 

DARBO ĮSTATYMAS, kuriuo 
numato pakeisti dabar vet-» 
kiantį Taft-Hartley vardu va* 
dinamą įstatymą, šiuo meta 
svarstomas Atstovų Rūmų ir 
Senato komisijose, kurios sa
kosi jau baigiančios ruošti 
projektą. 

• 
SEPTYNIOMS DEŠIMTI M S 
aviacijos grupių Atstovų Ra
mai paskyrė pinigus 395 bal
sais prieš 3. Prezidentas Tru-
manas norėjo, kad būtų paskir
ti pinigai tik keturioms dešim
tims. 

• 
DR. JAMES A. BOYD gavo 
senato patvirtinimą Kasyklų 
Biuro direktoriaus vietai 50 
balsų prieš 11. Priešindamasis 
tam paskyrimui, angliakasių 
unijų vadas J. Lewis paskelbė 
angliakasių "atostogas" dviem 
savaitėm, tažfeu senatas to na-
pabojo. t 
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D I R V A  

"RED TERROR OVER LITHUANIA 
Uz»naJk§ užsimokėjo už knygą 

Visi čia paminėtieji asmenys 
užsimokėjo už knygą po $2,00. 

WATERBURIECIAI: 

Jonas Bendleris 
Nelli Strickulis 
J. Žukauskas 
K. Gerulaitis 
P. Kukanskis 
Jokūbas Trečiokas 
Jonas Klikna (ir $2 už lie

tuvišką laidą — Lietu
va Tironų Pančiuose) 

Mrs. Rušinskienė 
Alb. Kushlis 
W. Navakauskas 
Stepas Zobarskas 
Ant. Dzimidas 
Jurgis Bosas 
Jonas Bosas 
Vincas Vasiliauskas 

HARDFORD, OONN. 

J. Petrikas 
J. Giedraitis 
A. Plungė 
J. Mančiūnas 
Mrs. M. Lopša 
Miss Peteckait€ 
J. Leonaitis 
P. Labanauskas 
A. Stanwvk 
W. Kedis 
V. B ringą 
K. Tarnas 
St. Drevinskas 
J. Medonis 
B. Vedeikis 

DETROITE, MICH. 

LVS skyriaus susirinkime 
nutarta šios knygos užsakyti 
ir išplatinti visas šimtas. 

PRISIUNTĖ BALFui DRABU
ŽIŲ IR AVALINĖS 

Chicagos BALFo apskritis 
š.m. kovo 1 d. atsiuntė BALFo 
Centro sandėliui rūpestingai 
surinktus 11,350 svarų drabu
žiu ir avalinės tremtiniams. 

šelpiamųjų tremtinių vardu 
BALFo Centras dėkoja Chica
gos apskrities geradariams au. 
koto jams už dosnumą ir para
mą. Gautus daiktus BALFas 
neužilgo išsiųs į Europą mūsų 
vargstantiems tremtin i a m s, 
kurie nepaprastai apsidžiaugs 
susilaukę dovanų iš geros šir
dies Amerikiečių. 

Kitų skyrių ir organizacijų 
prašome nepamiršti mūsų tau
tiečių tremtyje ir paremti BA-
LFą. 

Aukas siųskite neatidėlioda
mi : 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Inc. 
105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

V— / 

BA LT IM 0 R E - BALFui 
$ 2,115 perries din;! 
Baltimoriečiai patenkinti J- Černiaus apsilankymu 

Rengiasi tautinės srovės seimui 

Nuo 1337 Metų Tūkstančiai 
Naudojo ši Garsų Skilvio 

I Toniką Mediciną Kovojant 
J į  /  v* \ i • • v i • - — • • • • su Uzkietejimu ir Jo 

Symptomais! 
Senesnieji žmonės iš patyrimo žino greitą švelnią ak-

/ ciją Triner's Bitter Wine (Kartaus Vyno). Jie žino 
V& iv' ^ moksliška kombinacija pačios Gamtos šaknų, 

v augalų ir botanikalų, tuoj imasi darbo išjudinti užsi-
kinišusias žarnas ir taip paliuosuoja galvos skaudeji-
mus, nervingumą, suirusį skilvį, nevirškinimą, pasus 
ir išpūtimą, taipgi nemigę ir stoką apetito, kai šios 
negerovės paeina nuo užkietėjimo. Nereikalinga ken-

(tėti be reikalo, nereikia naudoti aštrių vidurių valy
tojų ar liuosuotojų. Tik gaukit šiądien bonką Triner's 

į ir lai jo skanus, užkietėjimą liuosuojantis veiksnys 

ipradeda jumyse savo darbą. (Pastaba: Jei negalite 
gauti Triner's savo artimoje vaistinėje, siųskit $1.50, 

i kartu su vaistinės vardu j: Jos. Triner Corp., 4053 
|W. Fillmore, Chicago, ir jums tuoj bus pasiųsta di-

Įjdelė 18 oz. bonka Triner's. apmokėtu paštu.) 

'Triner's 

BALTIMORE, MD, kovo 13, 
BALFo 64-tas skyrius oficia
liai pradėjo 1949 m. piniginį 
vajų sukelti $10,000.00* BAL
Fui. šia proga svečiu kalbėto
ju buvo generolas Černius. 

Vajus oficialiai buvo pradė
tas tą dieną, 3 valandą, Lietu
vių Salės Auditorijoje. Progra
ma prasidėjo Lietuvių Posto 
Amerikos Legijono No.154, jo 
Auxiliary, Karių Motinų ir šv. 
Alfonso Skaučių grupės No.198 
procesija su vėliavomis link 
estrados. DAINOS choras, va
dovaujant ir akomponuojant 
Lelijai Bakerckienei, giedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Kun. dr. L. Mendelis atliko in-
vokaciją. Dainavo Petrulytė 
"Plaukia sau laivelis" ir DAI
NOS choras — "Lietuvos gro
žybė". 

Adv. Nadas Rastenis vedė 
susirinkimą. Pirmuoju kalbėto
ju perstatė Baltimorės burmis
trą, Thomas D'Alesandro, Jr., 
kuris karštai ir vaizdžiai užta
rė Lietuvą ir jos tremtinius. 
Paskui kalbėjo Ona Keženytė, 
nesenai atvykus iš tremties. Ji, 
pergyvenusi tremties vargus, 
gražiai ir jautriai nurodė rei
kalą remti tremtinius. 

Sekamu kalbėtoju buvo bu-

ATVIRAS LAIŠKAS LIETU
VAI VADUOTI SĄJUNGOS 

4-to SKYRIAUS NARIAMS 

Gerbiami LVS 4-to skyriaus 
nariai ir narės. Kadangi du pe
reiti 4-to skyriaus susirinki
mai dėl mūsų pačių kaltės ne
įvyko ir liko daug svarbių rei
kalų neaptarta, tai esate visi 
ir visos kviečiami būtinai atei
ti j sekantį skyriaus susirinki
mą, kuris įvyks 

kovo 29 d., 8-tą vaL vakare 
Lietuvių Salėje 

ir bendrai aptarti visus neap 
tartus ne tik skyriaus, bet ir 
visos organizacijos reikalus, 
kurių yra nemažai ir gana 
svarbių. 

Jau esate skaitę laikraSčiuo 
se pranešimą, kad yra šaukia
mas tautinės srovės, tai yra ir 
LVS, seimas, apie kurio reika
lingumą ir jo svarbą reikia ir 
mums, kaip LVS nariams, su
ėjus pasikalbėti, pasitarti ir 
būti prisiruošusiems prie to 
taip svarbaus tautinės srovės 
seimo, kuris įvyks New Yorke, 
balandžio 30 ir gegužės 1 d. 

Laikraščiuose mes skaitome 
aprašymus, kaip energingai 
veikia ir stiprinasi mūs bro-

Detroit, MichNaujienos 
LIETUVOS ATSTOVAI LAN

KYSIS DETROITE 

Organizacijų Centras taria
si su Lietuvių Taryba dėl su
rengimo prakalbų Lietuvių Ta
rybos 'irVyriausio Išlaisvinimo 
Komiteto atstovams, kun. M. 
Krupavičiui ir V. Sidzikauskui. 

Neužilgo sužinosime tikslų 
prakalbų laiką ir skaitytojams 
pranešime. 

$1,400 TARYBAI 

Org. Centra susirinkime bu
vo išduotas raportas iš Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mo. Paaiškėjo, kad minėjime 
aukų surinkta $807. Vakaro 
pelnas $593. Viso $1,400. Nu
tarta visą pelną nusiųsti Lietu
vių Tarybai. Kadangi mūsų 

GRĮŽO Iš FLORIDOS 

Adelė Mase su sūnum Ed
mundu ir dukrelėmis Adele ir 
Mrs. Heinz ir žentu grįžo iš 
atostogų, kurias praleido Flo
ridoje. Kovo 20 d. FREE 
PRESS tilpo vasarotojų Flo
ridoj paveikslas su 134 svarų 
žuvim, kurią pagavo Edmun
das Mase, John Pass, prie St. 
Petersburg, Fla. 

REIKTŲ PASIKELTI Į DAU
SAS 

Šiandien man reiktų pasi
kelti į padanges ir iš dausų pa
žvelgti į žemę su mintim "my 
goodness", nagi ir aš ten vaik
ščiojau dviem kojom, štai Bro-
oklyne muzikas Jonas P. že
maitaitis sukomponavo iš Ma-

kvota $5,000, tai dar nei treč- 110 Dainų rinkinio net penkias 
dalio nesame sukėlę. Detroitie- j dainas ^— mišram chorui 
čiams reikės pasispausti, kad 
sukelti nustatytą sumą, bet 
dar laiko yra gražaus ir žmo
nėms geros valios netrūksta. 

NUTARTA IŠPLATINTI 
KNYGŲ 

100 

. v, , . v. . liai socialistai ir katalikai, tai 
vęS generalinio stabo v.rsinm- rankų nej 

AID OVERSEAS, INC. 
Neužmiršk padėt tremtiniui! 

4851 S. Ashland Avenue Chicago 9, 111. 
Aid Overseas, Inc., siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zo
nas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilnai 
apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesurandamas, pinigai graži
nami. Pristatymas trunka tarp 12-18 dienų. Užsakant didesnius 
kiekius duodama nuolaida. 

Siuntinys Nr. 5—$3.50 
- sv. rūkytų lajinių 
2 sv. marmelado 
2 sv. pupelių kavos 
2 sv. cukraus 
1 sv. margarino 

Siuntinys N. 14—$6.10 
2 sv. rukvtų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. cukraus 
1 sv. marmelado 
1 sv. kiaulienos mėsos 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys N. 21—$6.70 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 
14 oz. kondens. pieno 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys N. 10—$<MW 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 

Siuntinys Nr. 6—$2.80 
10 svarų cukraus 

Siuntinys Nr. 7—$3.00 
10 sv. kvietinių miltų 

Siuntinys N. 10—$<MW 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 

EKSTRA TAUKAI 
Siuntinyrf Nr. 25 
A. 8 sv. grynų kiaulinių taukų $4.75 
B. 12 sv. grynų kiaulinių taukų $0.00 
C. 15 sv. grynų kiaulinių taukų $7.25 

Tik į Vokietijos US ir Britų zonas ir eina 
apie 4 savaites. 

Siuntinys Nr. 27 — $6.30 
S sv. margarino, 4 sv. cukraus, 2 sv. arbatos 

Siuntinys N. 19—$9.95 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 s v. margarino 
2 sv. marmelado 
41j> sv. cukraus 
2 gab. tualet. muilo 

EKSTRA TAUKAI 
Siuntinyrf Nr. 25 
A. 8 sv. grynų kiaulinių taukų $4.75 
B. 12 sv. grynų kiaulinių taukų $0.00 
C. 15 sv. grynų kiaulinių taukų $7.25 

Tik į Vokietijos US ir Britų zonas ir eina 
apie 4 savaites. 

Siuntinys Nr. 27 — $6.30 
S sv. margarino, 4 sv. cukraus, 2 sv. arbatos 

PASTABA: Reikalaukite pilno musų siunčiamų pakietų sąrašo. * 

mums tautininkams. Juk mū
sų tautininkų yra kilniausias 
šūkis ir užduotis — dirbti tau
tos gerovei. Tai ir neapleiskim 
tų savo kilnių darbų ir tęskime 
juos tol, kol mūsų tauta taip 
reikalinga mūsų pagalbos. 

Tame susirinkime mes išgir
sime daug svarbių žinių iš LVS 
centro. 

Tai visi ir visos būtinai bū
kime tame skyriaus susirinki
me. 

Jūsu P. P. Jaras 

kas ir Lietuvos premjeras ge
nerolas Jonas Černius. Jis savo 
tyra kalba, broliška asmenybe 
ir palankia nuotaika greit su
domino susirinkimą — pilną 
didelę salę žmonių. Jis atvai
zdavo Lietuvos ir jos žmonių 
padėtį ir po piautuvu-plaktuku, 
ir po svastika, palygindamas, 
kad ir vieni ir kiti okupantai 
vienodai Lietuvą ir jos žmones 
engė ir žudė; kad lietuviai ne 
iš džiaugsmo tremtyje atsidū
rė; kad jie ne iš noro negrįžta 
tėvų žemėn, ir kad juos reikia 
šelpti, nes nuo tremtinių grį
žimo į išlaisvintą Lietuvą dide
liai priklausys jos ateitis. Jis 
ragino nuoširdžiai šelpti visus 
tremtinius. 

Po generolo kalbos adv. N, 
Rastenis pridavė J. E. Mary-
lando arkivyskupo Francis P. 
Keough čekį $500.00 ir kvietė 
susirinkusius aukoti. 

Kun. dr. L. Mendelis, šv. Al
fonso parapijos klebonas, pri
davė tą rytą bažnyčioje su
rinktus pinigus — $150.00; iš 
parapijos iždo pridėjo $350.00 
ir asmeniškai davė $100.00., 
išviso $600.00. 

Kostas Matuliauskas, Lietu
vių salės gaspadorius ir BAL
Fo 64to skyriaus iždininkas, 
pridavė jo gautą iš siuvyklos 
savininkų G.Ginsberg.& Sons 
$100.00.1  

(Pilnas aukotoju sąrašas, bus 
kitame numeryje) 

Su smulkiomis aukomis vi
so buvo surinkta $2,115.73. 

Taigi Baltimorės lietuviai 
sukėlė tą sumą tremtinių šal
pai ką tik po vasario 20, kuo
met per prelato Krupavičiaus j to išgauti "Tag Day" ir išpil-
ir V. Sidzikausko vizitą sukėlė dyti savo laisvu noru numaty-
Amerikos Lietuvių Tarybai $ tą BALFui kvotą 
1,000.00. Beje, kovo 18, orlaiviu at-

Renkant aukas ir po to dar lėkė iš Vokietijos jaunas Pet-
kalbėjo ką tik iš tremties at- ras Jaras su žmona (tremti-

Kovo 20 d. LVS 6 skyr. su
sirinkime sekretorius J. Kripas 
pasiūlė parinkti prenumeratų 
anglų kalba leidžiamai knygai 
"Red Terror Over Lithuania". 
Vyt. Markūzas pasiūlė, kad 
skyrius prisižadėtų išplatinti 
100 knygų. Paskutinis įneši
mas visiems patiko ir vienbal
siai nutarta iš LVS Centro už
sisakyti 100 knygų\ pasižadant 
jas greit išplatinti. O jei ne-

įr 
solo. Viena jau ir plokštelėn 
įgrota. Taigi man dabar derėtų 
su paukščiais padangėje gie
doti, o ne purvynėlį žemėje 
mindžioti, žodžius ir muziką 
palieku visuomenei vertinti. 

M. Sims 

Mendelis. Po, pasivaišin i m o, 
adv. Rastenis visus susirinku
sius prašė pasisakyti, kas iš 
kur iš Lietuvos paeina. Gal kas 
susiras ir svečio kaimynų bei 
giminių. Paskui prabilo gen. 
Černius ir išsireiškė, kad visų 
Lietuvos kraštų lietuviai yra 
giminingi, visi broliai ir sese
rys, kad lietuvių kalba, būdas 
ir kraujas jungia juos į vieną 
šeimą. Svečias labai gėrėjosi 
klebono Mendelio darbštumu, 
patriotingumu ir geraširdingu-
mu. Svečiui labai patiko šv. 
Alfonso graži bažnyčia ir di
delė bei patogi Lietuvių salė. 
Jis b^vo sužavėtas ir šios ko
lonijos lietuvių palankumu ir 
dosnumu tremtinių šalpai. 

Vietos lietuviai buvo pilnai 
patenkinti generolo rimta, bro
liška kalba ir taktingu elgesiu. 
Jiems jis paliko gražų įspūdį. 
Jie gailėjosi, kad nebebuvo lai
ko su svečiu asmeniškai pasi
kalbėti. 

Svečią išleidę, baltimoriečiai 
rengiasi prie tolimesnio darbo 
baigti sukelti pinigus iki $10, 
0C0. Birželio mėnesį jie numa-

RADIJO PUSVALANDIS DA 
BAR ANKSČIAU 

Pradedant šį šeštadieni, ko
vo 26-tą, Amerikos IJietuvių 
Balso radijo pusvalandis "Bal
tic Melodies" bifs girdimas pu
sę valandos anksčiau, būtent 
nuo 8:30 ligi 9:00 P.M., radijo 
stotis ta pati, WJLB, 1400 ky-
lo. Komisija, susidedanti iš H. 

pasiseks greit išplatinti, tuo' Rauby, R- Medonis ir R. Va-
atveju skyrius galės surengti latka, stengiasi, kad programa 
pramogėlę ir už jos pelną su
mokėti už knygas. Vėliau galės 
skyriaus nariai knygas platin
ti ir pinigus grąžinti skyriaus 
kason. 

Iš anksto sumokant už kny
gas, tikimasi,, leidėjams bus 
galima knygą greičiau spau
sdinti, nes pažadas tikras. 
Kaip praeityje, taip ir šį kartą 
skyrius išpildys savo pažadą. 
Josefina Domeikienė pažadėjo 
nupirkti pirmą knygą. 

ATSTOVAI Į SEIMĄ 

Į tautinės srovės seimą, ku
ris įvyks balandžio 30 ir gegu
žės 1 dienomis New Yorke, pa
sižadėjo vykti St. Duov a n, 
M a l v i n a  S m a i l i e n ė ,  H e l e n a  
Raubienė, Juozas Kripas ir Ma
rija Sims. Važiuojantiems na
riams nutarta įteikti skyriaus 
mandatą. Kaip visuomet šioje 
organizacijoje, kelionės išlai
das pasidengia patys atstovai. 
Tą gerai žinant, mano nikeliai 
Jau senai skamba į stiklinę. 

K O N C E R T A S  

LVS koncertas jau paruoš
tas ir susirinkime išdalinti bi
lietai platinimui. Neužilgo pra
nešime ir koncerto dainininkus. 
Rengimo kom. pirmininkei dr. 
Gurskaitei neatsilankius į su-

būtų pailginta. 

RADIJO KLUBO PIKNIKAS 

Radijo klubo piknikas įvyks 
sekmadienį liepos 24-tą, Biru
tės darže, John Rd., prie 11-
Mile Road. Vietinės organiza
cijos yra prašomos tą dieną 
nieko nerengti. 

BALFo PARENGIMAS 

Penkiolika tūkstančių alkanų 
vaikučių tremtyje šaukiasi jū
sų pagalbos. Ištieskite jiems 
savo dosnią ranką paaukodami 
BALFui. Galėsite tą atlikti ir 
drauge pasilinksminti dalyvau
dami BALFo Detroito sky
riaus parengime ateinantį sek
madienį kovo 27-tą, 5 vai. p. p.-, 
buvusioje Lietuvių Salėje, 25th 
ir 
gražių dovanų ir linksmas lai
kas visiems atsilankiusiems už
tikrintas. Įžanga tiktai 60c. 

NAUJAGIMIS * 

Pereitą savaitę Detroito Lie
tuvos Vyčių pirmininkas Fr. 
Peterson ir žmona Isabel susi
laukė pirmagimio sūnelio. 

SVEIKSTA 
Tony Kašėta, krepšinio (bas

ketball) žaidėjas,, kuris buvo 
išvykęs į rungtynes su Chica
go komanda, staiga buvo su
imtas apendicito ir turėjo ope
raciją. Dabar jau sveiksta. 

MIRĖ JUOZAS STANEVIČIUS 

Kovo 21 staigi ir negaile
stinga mirtis atėmė iš gyvŲjų 
senosios Amerikos lietu v i ų 
kartos tarpo a.a. Juozą Sta
nevičių, gyvenusį 2304 Hewitt, 
Hamtramck-Detroit. 

A.a. Juozas Stanevičius bu
vo taurus ir pavyzdingas lie
tuvis, priklausė visai eilei lie
tuviškų patriotinių organizaci
jų, jų tarpe ir Tremtiniams 
Įkurdinti Komitetui. Jis visa 
savo lietuviška siela buvo nuo
širdus tremtinių rėmėjas, bū
damas komitete nuoširdžiai rū
pinosi tremtiniams pagelbėti 
atvykti į šį kraštą ir atvyku
siems visokeriopai pagelbėdavo 
įsikurti. 

Tremtiniams įkurdinti komi
tetas liūdi netekęs tauraus lie
tuvio, savo bendradarbio ir ve-
lionies našlei poniai Stanevi-
čiienei, Jo sūnums kun. Vladui 
Stanevičiui ir Juozui Stanevi
čiui bei šeimai reiškia gilią ir 
nuoširdžią užuojautą. 

T. Dambrauskas, 
Tremtiniams įkurdinti Komi

teto Pirmininkas Detroite 

HARTFORD, Conn. 
TMD KONCERTAS 

Pereitas žiemos sezonas bu
vo nepaprastas mūsų kolonijoj. 
Mūsų žmonės buvo darbštesni 
kultūrinėje ir socialinėje veik
loje, negu per keletą pastarųjų 
metų. žiema baigiasi, aušta pa
vasaris, tad mūsų kultūrinin
kai — nariai kultūrinės Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos, ren
gia dar vieną gražų menišką 
koncertą pavasario proga, bū
tent, sekmadienį, kovo 27 d., 
2:30 vai. klubo auditorijoj. 

šiame TMD koncerte pasi
rodys nauji menininkai. Pirmą 
kartą mūsų scenoje dainuos 

GIMTUVĖS 

Gimtadienio linkėjimai Juo
zui Belickui, radijo choristui, 
Julijai Santis, Onai Gaigalie
nei, Ameliai Kulikauskienei, 
Grace Samavičienei ir Ievai 
Balsienei... 

MIRUSIEJI 

Alexander Levitskas* 8® m., 
sirinkimą, platesnių žinių apie, gyv 8797 Epworth, mirė kovo 

12 d. Paliko sūnų Carl ir tris 
seseris, Sophie Nakas, Mary 
Bagdon ir Anna Pilvaitis. Lai
dotuvės įvyko kovo 16 d. Pa-

i  i  
i « 
i i  
S i  

Geriausias 

LIETUVIU 
Žurnalas 

I I&MN) j 
Paveiksluotas y 32-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
In$»eig»05 Gegužio 15, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJ:3I:GC 
332 N. 6th Street Philadelphia (i, Pa. 

* ** «CK «<Of NCK M» ** I0C NOT K3K Jf 

į vykęs Petras Jonča, Esunas ir 
Violeta Yčaitė iš Washingtono, 
ir Antanas Miceika, Baltimorės 
Lietuvių Draugijų Tarybos pir
mininkas. 

Susirinkimas baigėsi klebo
no Mendelio benedikcija. 

Po šio susirinkimo balfiečiai 
turėjo surengę svečiui vaka
rienę Lietuvių name — antra
me aukšte, čia veiklios balfie-
tės trumpu laiku surengė gra
žų pažmonį. Be generolo Čer
niaus dalyvavo ir klebonas 

niai), vietinio Petro Jaro bro
lio sūnus, kurių mūsų Jarai il
gai laukė. 

Lietuvis 

SAVO ADRESĄ, 
rašydami DIRVAI, parašykite 
labai aiškiai pačiame laiške. 

Dėl neaiškumo ar klaidos 
Jūsų parašytame adrese Jums 
siunčiami laikraščiai ar kny
gos grįžta atgal ir neturime 
kaip Jums apie tai pranešti. 

koncertą negavome, bet jau iš 
senesnių pranešimų žino m e, 
kad viskas eina sklandžiai. 

S V E Č I A I  

Į LVS 6. sky. susirinkimą 
atvyko su St. Douvan jos gi
minaičiai Balys ir Birutė čiur-
lioniai, kurie tiktai 18 šio mėn. 
atvyko iš Vokietijos. Svečiai 
papasakojo, kokiais jasmais 
gyvena lietuviai Vokietijoje. 
Jie stiprias viltis deda į Ame
rikos lietuvius. Kaip pastebė
jo B. Čiurlionis, kad, girdi, jei 
lietuviai tremtiniai neturėtų 
Amerikoje lietuvių šelpėjų, jų 
moralė visiškai palūžtų. Sve
čiai pareiškė didelį džiaugsmą 
atvykę į USA lr gėrėjosi vie
tinių lietuvių sutikimu New 
Yorke ir čia Detroite. Patiko 
jiems ir sklandžiai praėjęs su
sirinkimas. Svečiai žada vykti 
į Clevelandą aplankyti savo dė
dę Tomą Čiurlionį. 

w f . r V T '  u "  ž y m i  m e n i n i n k ė ,  j a u n a  s o l i s t ė  West Vernor. Bus daugybe * . . nnaA.aimrk Eleanor Reeves, kuri pastaruo
ju laiku baigė garsiąją meno 
mokyklą — Eastman Schol of 
Music, Rochester, N.Y. ir da
bar mokosi Hartfordo muzikos 
mokykloje prie garsiojo mu
ziko Ivan Velikanoff. Gerb. 
E. Reeves jau pasirodė ameri
kiečių koncertuose ir radijo 
programose, ir mūsų sostinės 
publikos buvo sutikta labai en
tuziastingai. Dabar ši meninin
kė dainuos TMD koncerte, kaip 
pirmaeilė solistė. 

Jos repertuaras susidės iš 
ir semi-klasikos. 
operečių arijų, liaudies dainų 

Greta E. Reeves dalyvaus 
žymi pianistė Margaret Tasch-
ner-Reichler, kuri akomponttOS 
pianu dainininkei Reeves. 

Programoje dalyvaus ir visų 
mūsų meno mėgėjų labai ver
tinamas muzikas Obraitis, jau
na pianistė ir deklamatorė Be
verly Johnson, kuri mokosi 
šiam koncertui specialius eilė
raščius iš Maironio ir kitų mū
sų poetų raštų. Dalyvaus ir ki
ti vietiniai talentai. 

Tai bus antras iš eilės TMD 
koncertas šiais metais, šio kon
certo programoje dalyvaus tai
pogi svetimtautis vokalistas — 
jumoristas O'Meara, kuris pir
mą kartą mūsų meno mėgėjus 
žavės savo jumoro dainomis -
ir vaidinimu. 
Koncerte dalyvaus L. Dovyd€? 

nas 
TMD komiteto nariai praad-

še, kad nesenai atvykęs iŠ Vo-
( Perkelta į 6-tą pusi. ) 

laidotas Evergreen kapinėse. 
Anna Kartės, iš tėvų Gillis, 

45 m., gyv. 3921 Wabash, mi
rė kovo 17 d. Pr.\":o vyrą Al
fonsą, sūnų Richard, brolius 
Andrew ir Michael Gillis ir te
tą Mrs. Margaret Gravis. Lai
dotuvės įvyko kovo 21, su apei
gomis šv. Antano bažnyčioje. 
Palaidota šv. Kryžiaus (Holy 
Cross) kapinėse. ' . 

VARDUVĖS 

Pereitą šeštadienį detroitie-
čiai lietuviai minėjo Juozines. 
Per radijo programą buvo pa
sveikinti visi Juozai. Ypatingai 
draugų buvo pasveikinti kun. 
J. čižauskas, J. Šimkus, J. Be-
lickas, J. Uratskis, J. Gunteras, 
J. Cress, J. Miknis ir J. Kama
rauskas. 
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D I R V A  

H i t l e r i s  K l a i p ė d o j e  
V. Rastenis 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Redakcijoje jau radau sėdintį Gestapo val

dininką. Irgi "juodas", tai yra, juoda uniforma 
apsivilkęs, tik uniforma ir ypač kepurė papuoš
ta visokiais blizgančiais ženklais. 

Sėdi ir varto ant stalo likusius popierius. 
Nedaufe jis ten ką galėjo rasti, nes jau an

tradienį stalą buvau palikęs tokį, kad nei "juo
diems" nei "rudiems" nebūtų ko knistis. 

Pirmas klausimas buvo, ar aš čia redakto
rius. Paskui — kur yra bendradarbių sąrašas. 

žinoma, tokio sąrašo nebuvo. Labiausiai 
klausinėjo, ar bendradarbiavo VAKARUOSE 
Vydūnas ir kiti lietuviai iš Tilžės: Jagomastai, 
Vilmantai... 9 

Atsakiau, kad per šiuos tris mėnesius, kaip 
esu redakcijoje, nei vienas iš jų nieko nebuvo 
parašęs VAKARAMS. 

Toliau labai domėjosi, koki atlyginimai bu
vo mokami bendradarbiams. 

Pasiūliau kreiptis į administraciją ... 
Pagaliau klausia, ar norėsime toliau leisti 

laikraštį... 
— žinoma — sakau, —- jeigu tik bus gali

mybė. . * 
— Na, tai turėsite pakeisti kryptį... 
Tai buvo labai įdomu išgirsti. Argi ištikro 

galės būti taip, kad jie leis toliau laikraščiui 
eiti. Tad klausiu: 

— O šiandieną ar galima išleisti? Matote, 
žmonės nežino, nei kur, nei kas darosi: reikia 
painformuoti, kas ką turi daryti... 

— Pamatysim. Dabar nueikit į jūsų biblio
tekos kambarį. 

* * 

Manau sau, kas gi čia dabar bus tame bi
bliotekos kambary. Nueinu — prie durų stovi 
jaunas klaipėdiškis vokietukas, juodoj "ord-
nungsdienst" uniformoj. 

Įeinu f vidų — Ims gi čia: posėdis koks, ar 
kas? 

Ir RYTO bendrovės direktorius čia, ir LIE
TUVOS KELEIVIO redaktorius, ir ELTOS at
stovas, ir keli visų mūsiškių laikraščių reporte
riai — apie 12 žmonių. Kambarėlis naažas, visi 
susėdę aplink stalą, kalbasi... 

— Ką gi jūs čia veikiate? 
— Matai, sėdim... Įeit galima, o išeit r— 

ne... 
— Aha...  
Valandos slinko... Trečia, ketvirta.. Jau 

Ir lešta ... 
Gubernatūroje pajuto, kad čia kažin kas 

nė taip, kaip reikia... Jau ir lankytojų atėjo, ir 
užkąsti atnešė. Prileido, bet liepė "nesikalbėti 
apie politiką" ... 

* * 

Apie septintą valandą vakare atėjo tas 
pats gestapininkas ir iššaukė keturis iš mūsų. 
Nusivedė į automobilį, susodino Ir pasakė: 

— Sie sind verhaftet. 
Tai yra: "Jūs esate areštuoti". 
Į kai kurių klausimus, kodėl — nieko neat

sakė. 
Nugabeno į Malkų gatvę ir sustojo prie ka

lėjimo durų. Įvedė vidun. Perdavė kalėjimo pri
žiūrėtojams ir paliko... 

Vienas iš prižiūrėtojų pareikalavo tuojau 
viską iškelti iš kišenių. 

Kraustome tyliai savo kišenes, o prižiūrė
tojas bliauna, kaip galvijas. Koliojasi, nežinia 
net dėl ko. Nori, mat, pasirodyti dabar galingas 
prieš "žemaičius". 

Kiek toliau tame pačiame koridoriuje ma
tau Sliesoraitis, "voldemarininkų" vadas. Ir 
ant jo rėkia ir dar labiau, kaip ant mūsų, bet... 
greit paaiškėjo, kad tą vakarą jis buvo laimin
gesnis už mus, nes mes dar tik atėjom, o jį jau 
paleidžia. 

Na, bet ir mums tai buvo šioks toks nusi
raminimas. Jeigu vieną po dienos paleidžia, tai 
ir mūsų gal ilgai čia nelaikys... 

* * 

Pirmas susipažinimas su kalėjimu... Mus 
keturis įvarė į gana didelę kamerą. Radome ten 
dviaukštes iš lentų sukaltas lovas, visą krūvą 
šiaudinių čiužinių ir taip pat šiaudinių pagalvių. 
Nieko kita neliko, kaip tik gult ir laukt, kas to
lia bus. 

Bet neilgai buvom keturiese. Kas valandą 
su triukšmu vis įvedinėjo naujus žmones. Iki 
ryto mūsų buvom jau daugiau, kaip 20. Jau ir 
gulti nebe visiems liko vietos-. 

Ir ko ten nebuvo! Mokytojų,darbininkų, val
ininkų ir vadinamų "didlietuvių" ir klaipė
diškių, o taip pat ir keletas vokiečių, kurių tar
pę buvo ir vienas "Dievo zodzio sakytojas . 

' Dievo žodžio sakytojas tai lyg ir savotiškas 
"Imskunigis", biblijos aiškintojas, skaitytojas. 
Jų Klaipėdos krašte buvo nemaža — vokiečių ir 
lietuvių tarpe. 

Greit paaiškėjo, kad tie "sakytojai" hitle
rininkams atrodė visų didžiausi priešai: didesni, 
negu visi lietuvių veikėjai, žurnalistai ir re
daktoriai. 

Atėjo kaž koks "rudis" ir tuojau garsiai 

pareikalavo, kad pasirodytų, katras čia yra 
"Biblijos aiškintojas". 

Tas atsistojo, žmogus jau per 50 metų, 
rimtos, truputį kunigiškos išvaizdos. 

— Melskis! — suriko "rudis" — Melskis! 
Kam tu dabar melsies! Tu, žydiškos istorijos 
aiškintojau, sakyk, "Mein Kampf" ar skaitei? 
Tau Adolfas Hitleris karo kurstytojas? Pacifis
tas esi? Melskis! Fiureris tau dabar parodys, 
kaip reikia dirbti! 

Dievo žodžio sakytojas - stovėjo įimtai, ra
mia, šalta veido išraiška ir netarė nei žodžio. 
Tas "rudį" dar labiau siutino. Parėkavo, parė
kavo, apsisuko ir išėjo. 

Nesmagu... 
* # 

Netrukus pradėjo mus mokyti kalėjimo 
tvarkos. Visų pirma — paskyrė "kameros vy
resnįjį — parinko Pagėgių gimnazijos direkto
rių ir prigrasė jam, kad už nesilaikymą tvarkos 
jis atsakys. 

O ta tvarka pasirodė svarbiausia yra ta, 
kad kiekvieną kartą, kai tik atsidaro durys, visi 
turime išsirikiuoti į eilę ir ramiai stovėti... 

Na ir prasidėjo... Praeina kelios minutėa 
— durys atsidaro. Ir kur gi čia dabar spės stai
giai visi subėgti ir sustoti į eilę!. 

Tuoj riksmas ir bliovimas. Kai visi sustoja, 
viršininkai" apsisuka ir išeina. Po kelų minu

čių vel tas pats... Ir taip kokį trejetą valandų. 
Kol tas žaidimas patiems "viršininkams" nusi
bodo ... 

Tai "tvarkai" nurimus, prasidėjo laukimas 
ir spėliojimas, kas gį iš to išeis, ko jie iš mūsų 
norės... Tie spėliojimai truko dar dvi naktis 
ir dienas. 

Butų buvę labai nuobodu, jeigu mūsų tarpe 
nebūtų buvę Gložaičio. Gložaitis buvo maž daug 
Klaipėdos lietuvių darbininkų vadas. Bet čia 
buvo svarbiau tai, kad jis buvo ir didelis juok 
darys. 

Kai jis ėmė pasakoti "Kaip aš su savo Trū-
de Karaliaučiun važiavau" ir kitokius "atsiti
kimus", visi plyšo juokais ir, regis, pamiršdavo, 
kad jie kalėjime. Tik tiems keliems lietuviškai 
nesuprantantiems buvo dėl to gal dar liūdniau. 
Bet antrą vakarą tie juokai liūdnai pasibaigė: 
"viršininkai" išgirdo, kad pas mus linksma, ir 
pakėlė tokį gvoltą, kad paskui jau ir Gložaitis 
kelioms valandoms nutilo. O už tą linksmybę tį 
vakarą paliko mus be vakarienės ... Nors, teisy
bę pasakius, nuostolis mažas, nes tos putros tuo 
tarpu dar ne labai norėjosi. 

* * ' 

Trečią dieną — sekmadienį prieš piet atėjo 
viršininkai ir iššaukė mus su Jonu Grigolaičiu. 

Nuvedė pas valdininką ir klausia: 
— Ar sutinkate, kad tuojau būtumėt iš

siųsti į Lietuvą? 
Mums tas klausimas iš karto atrodė keis

tas, nes mes ligi šiol Ir • Klaipėdoje jautėmės 
Lietuvoj. Bet... 

žinoma, mes sutikom. Sutikom ir už taksi 
užmokėti... Ką veiksi nesutikęs... 

Dar išsiderėjom teisę užeiti į namus. Pasi
imti reikalingiausių daiktų. Tą leido. Nors 
sų noras užeiti į namus buvo ne tiek dėl "rei
kalingiausių daiktų", kiek diėi to, kad pranešti 
namiškiams apie savo padėtį* 

Ir taip po beveik trijų parų susipažinimo su 
kalėjimu, išėjome vėl į gatvę, bet be teisės eiti, 
kur nori. Užsuko į kiekvieno iš mūsų butus, ten 
leido šį tą pasiimti, bet beveik neleido su namiš
kiais kalbėti, namiškius aprėkavo, apklausinėj o, 
kas jie tokie, paskui vėl į automobilį ir į Nemer-
zatę, apie porą mylių nuo Palangos. 

Taigi mano bandymas iš žingeidumo pasi
likti Klaipėdoje ir pasižiūrėti, kaip čia viskas 
dėsis, visiškai nepasisekė••• 

* * 
Kelyje mus lydėjo Gestapo valdininkas ap

sivilkęs civiliškai. 
Pasėdės, pasėdės kiek ramiai — ir pradeda 

šaukti: < 
Aš negaliu pagalvoti, kaip va šitą vo

kišką žemę mindžiojo šitoki šunys, kaip jūs! 
Kaip jūs drįsote kelti galvas prieš didžiąją Vo
kietiją. Mūsų fiureris per daug gailestingas. 
Būtų mano valia, tai visus, kaip šunis iškarsty
čiau va ant šitų telefono stulpų! 

(Nukelta į 6-tą pusi. ) 

i. t alaitis populiarus pas tremtinius 
Ką jis pasakė spaudai 

(Laiškas iš Vokietijos) 

Čia, viršuje, yra atvaizdas švabų Gmiundės karei
vinių, kuriose anksčiau gyveno vokiečių kareiviai, o 
dabar — 2,000 lietuvių tremtinių. 

šitoje stovykloje įvyko centrines Vasario 16-tos pa
minėjimo iškilmes, o vasario 15-tą dieną įvyko iškilmin 
gas susirinkimą, kuriame buvo įteiktos premijos rašyto
jams, matomiems pirmame puslapyje įdėtame atvaizde. 

Žemiau matome komisiją, kuri sprendė, kuriems ra
šytojams paskirti 1948 metų premijas. Sėdi iš kairės D. 
Jasaitis, A. Rūkas, J. Brazaitis ir BALFo atstovas J. 
Valaitis. Stovi iš kairės: J. Valaitis antrasis (tremti 
nys), B. Brazdžionis, St. Santvaras, P. Gaučys ir H. 
Radauskas. Komisijoje dar buvo B. Gaidžiūnas, kurio 
čia nematyti, nes jis fotografavo šią komisiją. 

DIRVA - Kanadoje $4.00 

Kitur užsieny- $4.50 
Prašom nesiųsti laiške savo krašto 

pinigų ar pato ženklų, o naudoti paš
to čekius ar perlaidas. 

D I R V A  
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio 

Per palyginti labai trumpą 
laiką BALFo įgaliotinis Euro
poje J. Valaitis tremtinių tar
pe pasidarė vienas populiariau
sių asmenų. Jis visur mielai 
laukiamas, jo gražbylios kal
bos pasiklausyti gausiai lan
kosi stovyklų gyventojai, o vė
liau, paklausimų metu, jis su
laikomas iki vidurnakčio ir, di
džiausia kantrybe apsišarvojęs, 
visada su šypsniu veide, gra
žiu jumoru pasidalindamas, at
sako į šimtus klausimų. 

Jį gaudo, jei taip galima pa
sakyti, ir žurnalistai, norėdami 
kaip galima daugiau žinių suži
noti emigracijos reikalais. 

Bet, jei jis, tas BALFo vieš
pats Vokietijoje —Valaitis, 
visiems malonus ir prieinamas, 
tai žurnalistams su juo susi
tikti sunkiausia. Kodėl? Aišku, 
jis neturi laiko. Jo įstaigoje 
žmonės pradeda rinktis nuo 
ankstyvo/ ryto, rikiuodamiesi 
eilutėje. Kitiems tenka net po 
porą dienų palaukti, kol susi
daro galimybės su juo susitik
ti. To darbo begalės, klijentų 
daug, o talkininkų maža. Visą 
sunkiąją artileriją reikia vežti 
dviem asmenim, kurių žing
snius pagreitina IRO paskolin
tas senas ''džipas" 

Maža iliustracija:-
žydų emigracijos reikalais 

rūpinasi 350 atstovų, kuriems 
padeda 100 tarnautojų ir 1,000 
bendradarbių. Na, bet už tai 
ir rezultatai puikūs. 

• * 

Alio! Valaitis Frankfur
te kalbėjosi su Squadrilliu. Bū-

Vanagaičio mirties aplinkybės 
MARGUTIS ir toliau gyvuos 

A.A. Olio kalba MARGUČIO radijo programoje 

Niekados nebūčiau sau lei
dęs pagalvoti, kad ateis ta die
na, kada man reiks Jums pa
pasakoti apie kompozitoriaus 
Antano Vanagaičio mirtį. O 
dar mažiau galėjome mes to 
tikėtis, kada pereito mėnesio 
19-tą dieną Dėdė Vanagaitis, 
jo žmona, ir mudu su žmona, 
visi keturi susėdome į mano 
automobilį ir pasukom į pieti
nes valstijas, ieškodami poilsio 
ir šiltos saulutės, kad atsigau-
tume po tų visų darbų, kurie 
buvo surišti su prisirengimu 
prie vasario 16-tos minėjimų 
ir MARGUČIO iškilmingo pa
rengimo Morrison viešbuty. 

Aš turėjau vieną biznio rei
kalą atlikti Tulsa, Oklahoma, 
tad ten pirmiausia ir sustojo
me, o po to važiavom toliau į 
pietus — į Dalas, Texas, į San 
Antonio, tada į Laredo, Texas, 
kuris yra prie Mexikos rube-
žiaus, — tada į Brownsville, į 
Corpus Christi, į Houston, ir 
New Orleans, Louisiana. 

Kiekviename minėtame mie
ste apsistojome po dieną ar 
daugiau. Bet po New Orleans 
nutarėme nuvažiuoti į Gulf-
port, Mississippi, kuris yra 
arti Biloxi, tik apie 80 mylių į 
rytus nuo New Orleans, ir ten 
pabuvoti apie 4 ar 5 dienas^ pa
silsėti gerokai ir tada grįžti į 
Chicagą. 

Į Gulportą atvažiavome sek
madienio vakare, kovo 6-tą, 
ir apsistojome Edgewater Gulf 
viešbuty. . 

Pirmadienis ir antradienis 
buvo tikrai gražūs — oras bu
vo šiltas, saulutė minkštai 
švietė, o mes ilsėjomės ir gė
rėjomės ne vien tik saulutes 
spinduliais, bet džiaugėmės su
radę ir tūkstančius žydinčių 

gėlių. 
Trečiadienį, kovo 9-tą,^ pa

valgę pusryčius, išėjome į ge
lių darželį, kur saulutėje skai
tėme laikraščius ir šnekučia
vomės veik iki pietų. Dėdė 

Vanagaitis buvo geroje nuo
taikoj taip, kaip ir visoje mūsų 
kelionėje, ir nesiskundė, kad 
jam būtų kas negerai. 

Paprastai, jis nelabai mėg
davo eiti pasivaikščioti, bet 
tuo kartu, mums besėdint ten 
tarp gėlių, jis mus pakvietė 
paeiti iki golf courso, kuris tik 
apie porą blokų nuo viešbučio. 

Mums taip palengva beei
nant, staiga Dėdė Vanagaitis 
pajuto tą ataką; nuo kurios jis 
jau nebepasveiko. 

Mes negalėjom nei pagalvo
ti, kad čia būtų kas labai blo
ga. Bet kada pamatėm, kad jį 
staiga prakaitas išpylė, aš nu
bėgau atgal į viešbutį, atsive
žiau savo automobilį ir parve-
žėm Dėdę atgal į jo kambarį. 
Pašaukėme daktarą.. 

Ant rytojau nuvežėme jį į 
ligoninę, kur net du daktarai 
prie jo nuolat buvo, davė viso
kių gyduolių, egzaminavo, ėmė 
x-rays ir darė viską, kas buvo 
galima. 

šaukėm# iwt dr. iBiežį, kuris 
iš Chicagos išskrido ketvirta
dienį po piet, bet, pirm negu 
jis pasiekė Gulf port, Dėdė Va
nagaitis 7 vai. vakare, ketvir
tadienį, kovo 10-tą mirė. 

Tas viskas taip staiga atsi
tiko, jog sunku net dabar ti
kėti, kad Dėdė nuo mūsų jau 
atsiskyrė. 

šiandien aš jums nepasako
siu apie Dėdės Vanagaičio nuo
pelnus. Apie tai girdėjote šio
je MARGUČIO programoje iš 
daugelio visuomenės veikėjų, 
kurie jį ir jo darbus pagerbė 
savo kalbose' per visą pereitą 
savaitę. 

Bet aš norėčiau pabrėžti tą, 
ką Jūs visi be abejo jaučiate. 
Dėdė Vanagaitis savo 25-rių 
metų veikloje Amerikoje taip 
giliai įleido šaknis mūsų širdy
se, kad jo įsteigtas žurnalas 
MARGUTIS ir jo sukurtos 
MARGUČIO radijo valandos 
tapo permenantiška lietuviška 

įstaiga, su gražiomis ir stiprio
mis tradicijomis, tikslais, obal-
siais ir idealais, taip įsigalė 
jusiais, kad jie neišnyks vien 
dėl jų autoriaus mirties. 

Nei našlė ponia Lilija Vana 
gaitienė, nei MARGUČIO šta 
bas, kuris susideda iš įtakin 
gų mūsų visuomenės veikėjų 
ir artimiausių Dėdės Vanagai
čio draugų, nei Jūs, gerbiamie
ji klausytojai, negalėtumėt sau 
leisti galvoti, kad MARGUTIS 
ir MARGUČIO radijo progra 
mos dabar sustotų, arba kad 
jų veidas pasikeistų. 

MARGUTIS per daug gero, 
per daug linksmo pasitenkini
mo atnešė visiems, kad tą leis-
tumėm. MARGUČIO gražias 
tradicijas ir obalsius plačioji 
visuomenė, be jokios abejonės, 
norės matyti ir girdėti ir to 
liau sėkmingai tęsiamas ir gy 
vuojančias. Tad būkite užtik
rinti, kad žurnalas MARGUTIS 
ir MARGUČIO radijo propra-
mos eis ir toliau ateityje taip, 
kaip Dėdė Vanagaitis būtų 
pats norėjęs. 

Dabartiniu momentu, ką tik 
po laidotuvių, MARGUČIO šta
bui yra sunku šypsotis, juok 
tis ir linksminti Jus taip, kaip 
Dėdė Vanagaitis darė. Bet mes 
žinome dabar, nors tada neži
nojome, kad ir Dėdei Vanagai 
čiui ne visada buvo lengva tą 
atlikti. 

Per paskutinius kelis mėne
sius jis nesijautė sveikas ir, be 
abejo, karts nuo karto kentė
davo skausmus. Bet niekas to 
negalėjo iš jo sužinoti. Nepai
sant skausmų, pas jį visada bu
vo šypsena; jis visada visus 
linksmino, neparodydamas sa
vo rūpesčių. Tad ir dabar taip 
privalo būti MARGUČIO įstai
goj. Nepaisant tų skausmų, ku
riuos našlė ponia Vanagaitie-
nė ir MARGUČIO artimieji 
jaučia, mes privalome tęsti 
MARGUČIO tradicijas ir dar
bą su šypsena ir linksmumu. 

Dėdė taip norėtų ir su Jūsų 
pagalba taip darysime. 

Tad, lai gyvuoja lietuviška 
kalba, kultūra, menas ir muzi
ka! Lai gyvuoja MARGUTIS 
ir MARGUČIO radijo progra
mos. -

tinai susitikti. Daug neujienų. 
Įsakymas ir prašymas išpil

dytas ir Valaitis, ramiai sau 
keliavęs, pusiaukelėje tapo su
stabdytas ir "apklaustas". 

Klausimų krūva! Po to 
žodis J. Valaičiui. 

— Kad buvau Frankfurte ir 
kalbėjausi su DP emigracijos 
koordinavimo viršininku Euro
poje Mr. Squadrilliu, žinote. 
Jo žodžiais, lietuvių daug dau
giau išvyks, negu tikėjosi, šiuo 
metu Frankfurte per dieną pa
ruošiama po 330 bylų ir tiki
masi, kad nuo liepos 1 d. galės 
paruošti po 400 ir net daugiau 
bylų per dieną. 

Kovo mėnesį f USA išvyks 
4,500 asmenų. Bet dedama 
daug vilčių, kad šis skaičius 
galės pasiekti ir 7,000. Balan
džio mėnesį jau tikrai išvyks 
7,000, o gegužės ir birželio mė
nesiais po 12,000. Liepos mė
nesį bus pasiekta nustatyta 
norma ir galės išvykti 16,000 
asmenų. 

Per tą laiką bus išvykę apie 
50,000. Tikimasi, kad netrukus 
žmonės bus pradedami gaben
ti ir lėktuvais. 

— Prasidės emigracija pran
cūzų ir britų zonose. Prancūzų 
zonoje 1,000 emigrantų apklau
sinėta, o anglų zonoje 43,000 
paruošti dokumentai. 

Į klausimą, ar pilnai pavyks 
šį planą įvykdyti, Squadrillis 
Valaičiui atsakė teigiamai. 

• * 

Toliau J. Valaitis kiek pla
čiau sustojo prie taip vadina
mų 

|v»Wfl emigracijas lašelių 
ir šašų. 

Daug kas nuo emigracijos į 
USA susilaiko tada, kai doku
mentų paruošimas eina prie 
galo. 

Kitas nemalonumas, kai 
žmogus prisimedžioja 4-5 pa
kvietimus ir paskiau niekaip 
negali išgalvoti, kuriuo pasi
naudoti. Ir bemandraujant at
sitinka taip, kad pagaliau iš
vyksta į kokią nors Pietų Ame
rikos valstybę. 

Kai žmogus turi kelis pa
kvietimus, tai DP komisija yra 
nusistačiusi, kad turi vykti 
ten, iš kur pirmasis pakvieti
mas atėjo. Bet būna dar ir 
taip, kad žmogus, turėdamas 
daug giminių USA ir kelis pa
kvietimus, susigundo dar pa
sinaudoti nevardinėmis organi
zacijų sutartimis. Ir paskiau 
taip atsitinka, jog tiek giliai 
įklimpsta į emigracijos maka
lynę, kad nebegali išbrįsti. 

Tokių meškos patarnautojų 
yra. Ir kas atsitinka. Jie patys 
nebegali išsrėbti tos sriubos,-
kurios prisivirė, ir dar nu
skriaudžia tuos, kurie USA ne
turi nei giminių, nei pažįsta
mų ir pilnai būtų galėję pasi
naudoti tomis nevardinėmis su
tartimis. 

Daug kas teiraujasi, kodėl 
vienam buvo sudaryti doku
mentai gruodžio mėnesį ir jis 
jau išvyko, o kitas nuo anksty
vo rudens dar nesulaukia eilės. 

šiame atsitikime daug lemia 
valstija, į kurią vykstama. Pa
vyzdžiui, žmogus laukia ir ne
sulaukia eilės, kada galės iš
vykti, sakysim, , Illinois val
stiją, kur vykti nori 20,000 — 
30,000. O kitas labai greitai 
išvyksta ten, kur iš viso norin
čių vykti susidaro keli šimtai. 

Bet buvo ir tokių atsitiki
mų. Du broliai kartu gavo iŠ 
vieno brolio garantijas. Vienas 
iš jų jau senai "su doleriais 
draugauja", o kitas Vokietijoj 
pluteles gražia ir siūlo galo 
nesuranda... 

Daug dar buvo klausimų, ku
rie Jums, Amerikoje gyvenan
tiems nesvarbūs. Tai jų čia ir 
neminėsiu. 

Vyt. K. Butvilą 

ir*, 
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Dienos Klausimais 
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APIE JAUNIMĄ 

VISI mokame pasakyti, kad jaunimas yra tautos atei
tis, kad praradę jaunimą, nebeturėsime šiame kraš

te lietuviško židinio jau po keliolikos metų 
Tikrai, jei jaunimas bus visai prarastas, tai liks tik 

gražus padavimas, kad kadaise Amerikoje buvo milijo
nas lietuvių, kad lietuviai čia^ turėjo savo spaudą, orga
nizacijas. daug padėjo tėvynei... 

Tą visi žinome, bet toli gražu ne visi pasijudiname 
ką nors daryti, kad tas jaunimas nebūtų prarastas. 

* * 

Tam tikrą nuopelną reikia pripažinti mūsų katalikiš
kajai srovei, kuri savo organizacijų sistemoje turi 

ir jaunimo organizaciją — Vyčius. Ta organizacija 
vartoja atitinkamai pritaikintus veikimo metodus, tin
kamus Amerikos sąlygose augusiam jaunimui pritraukti 
ir prie savęs palaikyti. ^ ^ 

Bet Vyčių organizacija dėl daugelio priežasčių ne
gali ir negalės išgelbėti lietuviškumui viso jaunimo, net 
ir to viso jaunimo, kuris auga lietuviškumo dar nenusto
jusiose šeimose. 

Viena iš tų priežasčių yra ta, kad Vyčių organiza
cija turi griežtai religini antspalvį. Ne visi jaunuoliai, V 1 V* * •_ 1 " 

ras jaunuolis pasako: neisiu aš tenai, nenoriu 
^ visą laiką kunigai komanduotų v 

Žinoma, dažnas kunigas ar šiaip'religingas žmo
gus gal pasakys— tai blogas ženklas, jei yra taip gal
vojančio jaunimo. Tegul sau ir taip, bet tai yra faktas, 
kurio papeikimu nepanaikinsi. 

Vien tik iš tikybinio taško žiūrint, gal j tokius jau
nuolius reikia ranka numoti, taip sakant, "j nuostolius 
nurašvti"... Bet iš lietuviško tautinio taško žiūrint, 
būtų nusidėjimas prieš tautą vien tik dėl tos priežasties 
taip lengva širdim atsižadėti dideles dalies dar lietuviš
ko, dar lietuviškai susipratusio ar bent lietuviškumui 
dar palankaus jaunimo. 

Kita svarbesnioji priežastis, dėl kurios ši organi
zacija negali viso jaunimo sutraukti, yra jos srovinis ap
siribojimas, jos dalyvavimas tik vienos srovės veikimo 
ribose, taigi vietomis net ir tiesioginis ar bent netiesio
ginis Įtraukimas i taip vadinamą srovinę politiką. Nema
ža yra čia augusių jaunuolių, kurie to labiausiai vengia, 
kuriuos net ir šešėlis srovkiilj "barnių" atgraso. 

* * 

kl esant kito lietuviško patriotinio židinio, mūsų net ir 
gerai dar susipratusių šeimų jaunimo žymi dalis 

arba°nutolsta nuo lietuviško visuomeniško gyvenimo ir 
nueina į svetimas organizacijas, arba... j lietuvišką 
vardą nešiojančias komunistų vadovaujamas organiza
cijas 

Kas yra toji 
ALANTO SUTARTIS 

Jau kuris laikas DIRVOS 
skyriuje "šešios dienos pašau 
lio politikoje" dažnai sutinka 
mas vardas "šiaurės Atlanto 
apsigynimo sutartis". 

Dabar jau yra paskelbtas 
tos sutarties projekto turinys 
Manoma, kad balandžio pra
džioj ta sutartis jau bus pasi
rašyta. 

Pagrindiniai šitos sutarties 
dalyviai bus: USA, Anglija, 
Kanada, Prancūzija. Prie jų 
priklauso taip pat ir vadinamo 
ji BENELUX sąjunga, tai yra 
Belgija, Olandija ir Luksem 
burgąs. 

Prie jų greičiausiai prisidės: 
Italija, Norvegija, Danija, Is
landija, Portugalija. 

Svarbiausias sutarties punk 
tas — jeigu bent vienas iš ši
tų kraštų bus kieno nors už
pultas, tai bus skaitoma, kad 
užpuolikas išėjo ne vien prieš 
tą vieną kraštą, bet ir prieš vi
sus, kurie sutartį pasirašė. 
Reiškia, ginsis visi drauge. 

Bet tai nereiškia, kad tuo
jau visi turi pradėti karą prieš 
užpuoliką. Pavyzdžiui, jeigu 
sovietai užpultų Norvegiją, tai 
tas dar nereiškia, kad tą pačią 
dieną visos kitos valstybės, jų 
tarpe ir USA šoktų kariauti 
su sovietais. Pagal sutarti, 
USA ir kitos valstybės pasiža
da tik apsvarstyti, kaip jie ga
les padėti užpultajam kraštui. 
Tačiau reikia neužmiršti, kad 
tokiu atsitikimu gali būti taip, 
kad padėti nėra kito būdo, 
kaip tik siųsti savo karines 
jėgas prieš užpuoliką, kitaip 
sakant, patiems aktyviai įstoti 
į karą... USA atveju, žinoma, 
senatas turėtų nuta r t i, ar 
skelbti karą. 

nU04MJ04i&l 
Per maži rėmai? 

".. .sveikai galvojančio žmo
gaus logikos rėmuose negali 
sutilpti šitokia aplinkybė: 

Kaip dail. A. Žmuidzinavi
čius galėjo "piešti" dr. V. Ku
dirką, kuris mirė 1899 me
tais?" 

J. Tyšli&va, VIENYBĖ 

Argi sveikos 

daugeliu atvejų _ 
niško bendravimo, nueina į organizacijas, kurios irgi 
yra mažiau ar daugiau tautinio pobūdžio, bet tik airių, 
lenkų, slovėnų, italų, rumunų... Tuo būdu mes savo 
krauja iliejame kitiems, kurie ir taip dažnai daugiau jo 
turi už mus. Ir tik dėl to, kad nesukūrėme tokių židi
nių, kurie mūsų pačių jaunimą trauktų prie savęs. 

k Komunistų" vadovaujamos organizacijos su lietuviš
komis iškabomis, tiesa, palaiko mažiau ar daugiau lie
tuvišką kalbą, lietuviškas dainas, tačiau jose tie dalykai 
yra tik priemonė priauklėti jaunimo iš pačių lietuvių 
tarpo tam, kad jis sąmoningai ar nesąmoningai patar
nautų kaip tik tiems, kurie siekia amžinai pavergti lie
tuvių tautą savo tikslams. Tai yra tikros "janičarų" 
organizacijos, visiškai primenančios turkų-musulmonų 
vartotą būdą prieš krikščionis keletą šimtų metų anks
čiau, kada turkai užpuoly krikščionių šalis pagrobdavo 
krikščionių kūdikius ir juos išauklėdavo didžiausioje 
krikščionių neapykantoje, kad paskui siųstų į kovą pries 
savo tėvu kraštus. 

* # 

jjitokiose aplinkybėse reikia pripažinti, kad jaunimo 
klausime pas mus yra didelė spraga. 
Ji bus dar labiau juntama, kai turėsime didesnį kie

kį naujo jaunimo, dabar į šią šalį atvykstančio. Šis nau
jasis jaunimas bus labiau, negu ̂  čia^ augęs, pasiilgęs vi
suomeninio lietuviško jaunimo židinio. 

Bet būtų didelė klaida manyti, kad jam tai jau tik
rai užtenka esamos lietuviškos jaunimo organizacijos — 
Vyčių. Galima būti nepatenkintam, bet reikia skaity
tis su tuo faktu, kad ir iš tremties atvykęs jaunimas ne 
visas ir ne visada bus linkęs įsilieti į organizaciją, kad 
ir lietuvišką, kad ir patriotišką, bet apsisiautusią griež
tai tikybinės spalvos apsiaustu. Argi būtų gerai vien 
dėl to palikti tą jaunimą išsiblaškiusį, kad jis būtų me
džiaga kitataučių ir "janičarų" organizacijoms? 

Vienintelė išeitis būtų — sukurti grynai tautinį lie
tuvišką jaunimo židinį, kuriame veikimas būtų pagrįstas 
tik lietuviškais tautinio susipratimo ir kultūrinio veiki
mo tikslais, paliekant nuošaliai religinius bei politinius 
tikslus, kur jie priklauso. 

štai yra reikalas, apie kurį turėtų pagalvoti ir tau 
tinčs srovės seimas. Tautinės srovės pasiskirti uždavi
niai nėra privalomai sujungti nei būtinai su tam tikrais 
religiniais įsitikinimais, ne būtinai su socialistinėmis ar 
kitokiomis doktrnomis, o tik su tuo, kas lietuviška. Tad 
čia pritinka ir yra pareiga susirūpinti esama spraga 
mūsų jaunimo problemos sprendime. 

Amerikos žydų 
rinkliava 

Amerikos žydai nutarė šiais 
metais sukelti 250 milijonų do
lerių viso pasaulio žydų reika
lams padėti. Pernai buvo sukel
ta 150 milijonų. 

Tie pinigai bus skirti žy
dams padėti atsikurti Europo
je, padėti jiems nuvykti ir įsi
kurti Izraelio valstybėje (Pa
lestinoje) ir padėti atkeliauti 
bei įsikurti Amerikoje. 

Į Palestiną nori persikelti 
apie 250,000 žydų iš įvairių 
Europos vietų ir iš šiaurinės 
Afrikos. 

DP stovyklose esą dar apie 
75,000 žydų. Iš jų 25,000 tiki
si persikelti į USA. 

Nėra abejojimo, kad žydai 
numatytus pinigus surinks ir 
savo programą įvykdys. Nes 
jų pareigos supratimas savo 
tautiniams reikalams yra pa
vyzdingas. Pas juos neveikia 
tokia mada, pagal kurią "kas 
daugiau turi, tas mažiau duo
da" ... 

pasauly nebera 
logikos? 

Yra milijonai paveikslų, vai
zduojančių asmenis, kurių dai
lininkai, paveikslus piešusieji 
(arba "tapiusieji", ar "malia-
vojusieji" ...), nematė ir ne
galėjo matyti. Pavyzdž i u i, 
šventųjų paveikslai, angelų, 
velnių, Dievo ... Pagaliau Lie-
tuvo kunigaikščių — Algirdo, 
Kęstučio, Gedimino, Mindaugo, 
Traidenio... 

Argi nesame matę, pavyz
džiui, Vytauto paveikslo su ka
rališku vainiku ant galvos, ku
rio ištikrųjų Vytautas ne tik 
ant galvos neturėjo, bet atve
žamo nesulaukė.., 

Argi nesame matę Mateikos 
paveikslo "Žalgirio mūši s", 
nors Mateika Žalgirio mūšy 
negalėjo dalyvauti... 

Vis dėlto žmonių logikos rė
muose sutelpa ta aplinkybė, 
kad paveiksle yra išreikšta ati
tinkama idėja, meniškas vaiz
das to, ko nei ^dailininkas, nei 
mes savo akimis nematėme. Ar 
tai jau nesveika logika? 

DIRVOJE nebuvo skelbta, 
kad yra A. Žmuidzinavičiaus 
pieštas Kudirkos portretas, pa
darytas pačiam Kudirkai .po
zuojant. Buvo paminėtas Žmui
dzinavičiaus pieštas Kudirkos 
paveikslas. Kai kas sako, kad 
čia ne Kudirkos, o bendrai Lie
tuvos rašytoją vaizduojąs pa
veikslas. Bet kiti sako, kad jis 
Kudirką vaizduoja ... Gaila, 
per sunku patį dailininką pa
klausti, ką jis galvojo piešda
mas tą paveikslą ... 

TMD išleistuose Kudirkos 
raštuose irgi yra Kudirkos pa
veikslas, taip pat, berods, pieš
tas jau po Kudirkos mirties. 
O visi laikraščiai dar ir dabar 
spausdina tą paveikslą su pa
rašu "Dr. V. Kudirka" ir ta 
aplinkybė niekam logikos rė
mų dar nėra sulaužiusi... 

V. R., Cleveland, Ohio 

Laisvoji valanda 

Ne visi pyksta 
Ne tik aš, bet ir daugelis 

lietuvių buvom labai užintere-
suoti Lietuvos padėtim nuo to 
laiko, kaip ruskiai pirmą syk 
ją užėmė, paskui kaip vokie
čiai užėjo... 

Nors teiravomės pas dauge
lį tremtinių, bet labai maža ką 
pasisekė sužinoti. Kad ir išgir
dom, bet išbarstytai — kur 
koja, kur ranka. 

Dirmeikis buvo pirmutinis, 
kuris nepagailėjo laiko ir ener
gijos plačiai papasakoti, ką te
ko pergyventi. Aš jo raštus 
skaičiau net po du kartus, kad 
geriau viską suprasčiau. 

Už tą reikia pagirt ir padė
kot. Bet, pasirodo, kaip tik at
bulai kai kas daro... 

J. Ambroze, Detroit, Mich. 

KaipSimanas 
Daukantas rase 
apie senovės Lietuvą 

Kalbėdami apie lietuvių tautos atgi
mimą, dabar paprastai minime žymiuo
sius atgimimo žadintojus — Basanavi
čių, Kudirką, šliupą ir kitus aušrininkus 
bei varpininkus. 

Bet tai nebuvo pirmieji mūsų tautos 
atgimimo žadintojai. Vienas iš tokių 
ankstyvesnių žadintojų buvo Simanas 
DAUKANTAS, kuris jau prieš šimtą su 
viršum metų rašė apie senovės Lietuvą, 
ir kurio raštai buvo žymia dalimi įkvė
pimo šaltinis vėlesniems veikėjams, jų 
tarpe ir Basanavičiui, Kudirkai ir net 
Maironiui. 

Rašydamas apie senovės Lietuvą Si
manas Daukantas naudojosi daugeliu is
torinių šaltinių, bet didžiausias jo raštų 
įkvėpimo šaltinis buvo Lietuvos meile. 

čia mes dedame ištraukas iš jo veika
lo "Būdas senovės lietuvių ir žemaičių". 
Aišku, S. Daukantas čia nupiešė labai 
jau pagražintą senovės lietuvių paveik
slą, nors tame paveiksle labai daug ir 
teisybės. Tik šitoks paveikslas galėjo 
sužavėti vėlesniuosius veikėjus. Jei ne 
Simano Daukanto tokie raštai, gal ne
būtumėm turėję kitų, tautos žadintojų, 
gal anais laikais merdėjusi Lietuva ir 
BOtų galutinai mirusi... 

Dar vienas dalykas, į kurį kviečiame 
atkreipti akį skaitytojus: tai Daukanto 
lietuviškų žodžių įvairumas. 

Kai kas čia Amerikoje nusiskundžia, 
kad dabartinių lietuvių rašytojų raštuo
se yra labai daug "naujų" žodžių, kurių 
negalima suprasti... 

^ Pasižiūrėkite kokių žodžių atrasite 
čia, Daukanto prieš šimtą su viršum me* 

. tų rašytuose raštuose! 
Ir dabartinių rašytojų vartojamų žo 

džių daugelis yra ne koki nauji, o seni; 
gražūs lietuviški žodžiai, daugelio tik 
užmiršti, ar gal nei nežinoti. 

šitos ištraukos yra perimtos iš kny-
gos^ "Lietuvos keliu", kurioje yra daug 
tokių pasiskaitymų iš senų ir naujų mū
sų rašytojų raštų. Tą knygą galima gau
ti DIRVOJE. Jos yra dvi dalys. Kiekvie
noje dalyje skirtingi skaitymai, vieni su 
kitais nesurišti. Kiekvienos knygos kai
na 80 centų. 

Senovės Lietuvos miškai 

\ m 

Ale Rūta. 

PAKELIUI 

Tiek daug žmonių dienose vargo; 
jis kaip ištirpęs švinas liejasi širdin. 
Ir saulė leidžiasi pavargus, 
ir jau šešėliai driekiasi ilgyn 

Mažai žmonių dienose džiaugsmo; 
jis kaip gležnutis žiedas — per trapus. 
Tiktai su ilgesiu kiekvienas laukifttą — 1— 
į vieną džiaugsmą, į kapus. 

Kas aprašys kalnėnų ir žemaičių senovės 
girias, kokias jie atsidanginę į tą kraštą rado, 
kurios be kokių tarpkrūmių vienu lieknu it jūra 
niūksojo? Nes šios dienos girių ir pievų vietoj 
anuomet girios trakšojo, o tarp jų jau versmė
tos kirbos burgėjo, jau ežerai tyvuliavo. Neįžen 
giami pušynai, beržynai, ąžuolynai nuo amžių 
amžių suaugę, niūksojo, ir visi vienu viena tik
tai upėmis ir upeliais išvagota buvo giria, nes 
ir tos pačios upės ir upeliai buvo perkaršusiais 
medžiais užvirtę, kuriuos pavasario ar rudens 
tvanai tevokė! O jei kurių tenai smarkūs srau 
tai nestengė pakušinti, tie mirkdami vandenyje 
į plieną pavirtę jau apdumiami smiltimis, jau 
nudumiami nuo amžių žlugsojo it akmenys, ku
rių žilą karšatį dar apyniai, alksnių ir karklų 
šakose vydamies, pavandeniais išsisvarstę, sa
vo spurganotais vainikais klėstė. Visas kraš 
tas viena giria niūksojo, j kurios tankmę ne 
vien gyvulys, bet ir žmogus negalėjo įlysti. 

Nuo audrų ir vėtrų sankrytos gulėjo, ant 
kita kitos suraizgytos. Pražilę ąžuolai, eglės, 
beržai, pušys, vinkšnos, skruoblai, uosiai, kle
vai puvo ant kitas kito nuo karšaties išvirtę, 
žemę krėsdami augantiems ant savęs sūnums 
ir dukterims, keliais glėbiais neapkabinamoms 
Lazdynai, alksnynai, blendynai ir kiti žarynai, 
it apyniai ant tvorų, ant jų kamienų ir stuobrių 
augdami ramsties ir kalstės, žmogus tenai žing
snio žengti negalėjo, bet ropoti turėjo per gulin
čias drūtas drūtesnes sankrytas, jau nuo karša
ties, jau nuo vėtrų, kaip sakiau, raizgiai su
dribusias, tarp kurių apatiniosios puvo, į žemę 
smegdamos, o viršuojės tręšė, kita kitą sluoguo
damos. 

Ir taip keleivis Tceliaudamas ropojo pirma 
ant pavirtusios pušies, o nuo tos ant jos gulin
čio beržo ar ąžuolo. Dar 1564—65 metais, per 
visuotinį matavimą, daug kur pačiuose žemai
čiuose matininkai paliko girias nematuotas dėl 
to vien, kad žmogus tenai įlįsti ir su kirviu nie
ko padaryti neišgalėjo. 

Žolės tenai nebuvo, tiktai atvaSos ir atža
los, viena antrą smelkdamos, augo. Liemenin
gos eglės, pušys, glėbiais neapkabinamos, per 
įrita kitą į padanges mušės, kurių viršūnių atsi
vertęs nepriregėsi; pražilę ąžuolai šimtais metų 
savo amžių skaitą, savo barzdotomis šakomis 
tarsi vienas kito karšatį ramstė. 

Liepynuose, beržynuose tas pats buvo, kuriuo
se klevai, vinkšnos ir skroblai augdami tarsi jas 
jiuo kita kitos skaidė, i<Jant į vieną nesuaugtų. 
Trumpai sakant, vienur kuplūs pušynai ir nen

drynai, kitur tankūs eglynai it kanapynai niūk
sojo, o tarp jų kuokštai beržynų, liepynų, kle
vynų, ąžuolynų, epušrotų jpravo, it į padebe
sius mušdamos. 

Kelevis keliaudamas vilkų ar meškų sule
tentu taku keliavo, nes vieškelio tenai nebuvo. 
Perskyrą tarp dienos ir nakties tiktai tenumanė 
nuo bičių gaudesio, šovose siuvančių ar po me
džių žiedus ūžiančių. Dieną saulės, o naktį 
žvaigždės ir delčios neregėjo, nes visur tenai 
amžina naktis viešpatavo. Lapui iškritus ar žie
mą keleiviai nuo žvaigdžių kelią tesekė, nes pa
klydusiam upeliai ir žvaigždės vadovu tebuvo. 
Jau pragyvenus tenai, nuo gaidžio ar šuns balso 
namus savo tegalėjo atsekti. 

D&rganoms dergiant, lietums čežant tenai 
nenučiuši, negut nuo medžių rasos jei sudrėksi. 
Todėl neišžengiamos balos ir versmės, nuo sau
lės spindulio neužgaunamos, nuo amžių burgėjo, 
kurios ir visų didžiausioms giedroms spiginant 
niekados neišdžiūdavo. žiemos tenai nebuvo, nes-
gi sniegas negalėjo įsnigti ir, jei kur pūgos ir 
pusnys kame-ne-kame nuo medžių įkratė, tas 
pats tenai ilgainiui gaišo. 

žmogus su gyvuliu niekad negalėjo įeiti, nes, 
kaip sakiau, nė kokio kelio nebuvo. Todėl žiemos 
laiku šunis užkinkę važinėjos upeliais; nuo to 
tuo senu įpratimu šiandien dar ankštą kelelį 
per girią šunkeliu vadina, kaipogi jų šunys, it 
kumeliai dar kudloti, ir kelią namo sekė ir nuo 
žvėrių patį keliaujantį gyniojo. 

Todėl visų pirmieji gyventojai paupiuose 
tegalėjo įsikurti, jau dėl kelio, jau dėl mitalo, o 
kelio nesant upe ar upeliu namus savo pasekti. 

Senovės Lietuvos žmonės 

Visi buvo vidutinio augumo, ne taip smul
kaus, kaip rimto ir petyje vyrai žaliukai, su vi
su sutikę, nes ir šiandien dar yra tariama: ži
nia, vyras koks paritus, toks pastačius, arba: 
figas, tęvas — mergininkas, trumpas, drūtas — 
darbininkas. Nes, kaip girioje žemus ir stambius 
medžius regėjo vėtrų ir audrų nepaveikiamus, 
taip tarė, jog ir žmonės, ne taip aukšti ir smul
kūs, kaip stambūs ir kresni žaliukai, gali prieš 
vargus ir nelaimes stengti. 

Visi buvo ne tokie dideli, kaip augaloti, sta
čios ir gašios statulos, augumo skaistūs, drą
sios ir sukrios kalbos, žydrai rainų akių, didžiai 
balto kūno, daugiau pailguotinio, nekaip apva
laus veido, kurio įlinkmės daugiau aiškios, ne
įsmeigusios rodės. Jaunuomenė lig 40 metų sku
tos, idant paskui tanki barzda, vėpūtiniais su
sisukusi, ant žandų niūksotų. Plaukai — tam
sūs, už ausies sukasti, kurių kasos, į užpakalį 
nudribusios, vėjo sklaidomos, it arklių karčiai 
plaikstės. Ant galvų sklastai it dirvoje vagos 
taukšojo, uostai it kuškiai iš panosės kyšojo, 
nuo kurių geriant ir valgant it nuo pėdų varvė
jo. Povyzos drąsios ir malonios, kiekviename 
veide narsybė ir kantrybė žydėjo, o artimo ma
lonė kikvienoje širdyje klestėjo. Statula, kalba 
ir kiekvienas žingsnis reiškė visus laisvus esan
čius, ir deja tam, kas neteisingai ranka kurį 
tarp jų palytėjo ar žodžiu užgavo: tas vietoje 
žegterėjo, nes kelio nedoram nelenkė. 

Visi pakenčią šaltį ir alkį išturį darganą ir 
speigą niekino; kalboje ir elgimesi pervis tiesą 
saugoją ir mylį... Savo kentėjimuose ir veiki
muose ryžęsi ant ko norint nevangstės, bet at
likdavo ir dirbdavo nuveiktinai: todėl kiekvie
name darbe ir atlikime klotis buvo. Nė vienas 
nenorėjo begėdžiu būti: ką pradėjo, tą ir nuben
gė. Kiekvienas savo nuopelnu ir uždarbiu kaki
nos, svetimo negeidė, minėdamiesi, ne saulės 
amžių gyvensią. Veltui savo turtų nekleido, do
vanų nedrepino, atminimą ne vežimą darė, kiek
vienas su rytu gyveno, aukso ir sidabro negei
dė, nes niekam rinkliavų nemokėjo. Tart visų 
kliautis ir vienybė buvo. Kiekvienas šelpė rei
kalaujantį ir gelbėjo gaištantį. Viešės jų buvo 
meilės, ne žmonystės ženklas. Išeigoje buvo pa
dorumas, o žmonystoje mandagumas. Skolos ir 
palūkanų nežinojo, nes visi viso pertekę buvo 
ir svetimų pramonių negeidė; drabužyje ir val
gyje nesilepino, ir, jei kas ant to sly go, tą išti-
žiu vadino. Varguose kantrybę ir stangybę, o 
dūmoje išmintį rodė, viltyje neguro, paskuti
nėje nenusiminė, o žadėtoje nenusigando, nelai-
moje neįsipylė, laimoje nesididžiavo. Dėl to ka
re narsybė, valstybėje dorybė ir teisybė per am
žius tarp jų klestėjo. Ką širdyje turėjo, tą ir 
žodžiu reiškė. Ne kiltis, ne turtai, bet išmintis 
ir dorybė, visų patirta, kiekvieną į vyresnybę 
kėlė, nes visi lygūs buvo, ir taip, kas narsesnis 
kare, tas ir vyresnis; kas doresnis, išmintinges
nis ir teisesnis, tas tiesos suole sėdėjo. Darbo 
ar reikalo atlikimas jų džiaugsmas buvo, o pa-
ilsis po vargų linksmybė, nes veja paklotė, dan
gus apklote, o akmuo ar alkūnė pagalvė buvo. 
Kruviną prakaitą nubraukus, girioje vargus, 
keliavus, kariavus, ar sunkų darbą po žiauriu 
oru nubengus, visų didžiausias buvo džiaugsmas 
prie šventos ugnies pasišildyti ir tuo save dides
niam vargui pastiprinti. 

(Bus daugiau) 
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NAUJAKURIAI 
KAIP PATINKA AMERIKA? 

Su šituo klausimu tenka su
sitikti kiekvienam naujaku
riui nuo pirmos kojos iš laivo 
iškėlimo. 

Pradžioje nėra ką rimtai ir 
atsakyti į tokį klausimą: ku
rių galų žmonės veržtųsi į tą 
Ameriką, jei iš pirmo žvilg
snio nepatiktų! 

Ir atsakinėjama j tą klau
simą paprastai pusiau juokais, 
kaip į savaime suprantamą 
mandagumo klausimą, kaip į 
"How are you". 

Bet laikui bėgant pas nau
jai atvykusius palaipsniui su
sidaro nuomonė, gal ne tiek 
•pie Ameriką apskritai, kiek 

^ Upie tą aplinkumą, kurioje 
tenka gyventi, apie žmones, su 
kuriais tenka susidurti. 

Taip pat laikui bėgant susi
daro nuomonė ir pas seniau 
$ta gyvenančius apie naujuo
sius. 

Tų nuomonių esti visokių, 
kadangi jos susidaro ne iš pla

taus akiračio, bet paprastai 
tik iš siauros aplinkumos. 

Kaip joks augalas be švie
sos tinkamai neišauga, taip ir 
tos nuomonės, beaugdamos ne 
viešumoj, o tik pusiau pašnib
ždomis iš lūpų | lūpas eidamos, 
atrodo, pradeda augti kreivos, 
paliegusios, ne visai sveikos... 

Tad ar nebūtų geriau, jei 
naujakuriai pasiryžtų savo įs
pūdžiais ir pastabomis apie tai, 
kas patinka, ar nepatinka, 
aiškiai ir atvirai spaudos skil
tyse pasidalinti? O taip pat ir 
senakuriai apie naujakurius... 

Reikia tikėtis, kad viešai pa
sakomos nuomonės būs dau
giau apsvarstytos, rimčiau ap
galvotos, negu kad jos taip 
sau bet kada pasakomos. 

Viešai pasakytos nuomonės 
turi įtakos bendrai visų nuo
monei. Jeigu jos bus geriau 
apgalvotos, tai bendroji nuo
monė šiais klausimais augs 
sveikesnė. 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Kovo mėn. 21 d. laivu GE

NERAL MUIR j New Yorko 
Uostą atvyksta sekantieji lie
tuviai tremtiniai: 

Abakanavičius Antanas, Juli
ja — Little Falls, N.Y. 

Alksmantas Felicija, Eugenija 
— Elizabeth, N.J. 

Andriulis Alfonsas, Genovaitė 
— Brooklyn, N.Y. 

Banėnas Juozas, BronS, Algir
das — Philadelphia, Pa. 

Bruzėnas Andriejus, Magdele-
na, Jonas, Leonardas — Eli
zabeth, N.J. 

Bakunas Petras — Rochester, 
N.Y. 

Budraitis Stasys, Genovaite — 
Bayonne, N.J. 

Butėnienė Morta — Waterbu-
ry, Conn. 

Dautartas Leoaftfl — Cleve
land, Ohio 

Druktenis Jadvyga — Brook
lyn, N.Y. 

Dumbra Augustinas — Sagi
naw, Mich. 

Dziakonas Alfonsas — Roches
ter, N.Y. 

Eidėnas Jonas, Eugenija, Ina, 
Jonas — Lansing, Mich. 

Galinis Viktoras, Dalija, Vik
torija, Irena, Lukrecija —• 
Kearny, N.J. 

Gintala Bronė — Phila, Pa. 
Gaubys Paulius, Valerija, Gra

žina — Brooklyn, N.Y. 
Jakas Sofija, Vaidotas, Rimvy

das, Rūta — Brooklyn, N.Y. 
Jaras Petras, Marijona — Bal

timore, Md. 
Juodis Jonas — Brooklyn, N.Y. 
Kačinskas Jeronimas, Elena — 

So Boston, Mass. 
Kardašius Elena, Elena — 

Prairę Du Chien, Wis. 
Karlonas Boleslovas — Law

rence, Mass. 
Kaunienė Petronelė, Birute — 

Rochester, N.Y. 
Kružintaitis Ksaveras, Marija, 

Gertrud — Brooklyn, N.Y. 
Matulevičius Angele) Angelė 

Cleveland, Ohio. 
Miknius Stasys, Elena, Laimė, 

Angelė — Kennebunkport, 
Maine. 

Mockapetris Motiejus, Ona, 
Dalia, Leonardas — Dor
chester, Mass. 

Lėlys Petras — Cleveland,O. 
Oniūnas Bronius, 

Brooklyn, N.Y. 
Paliulis Jonas, Kazimieras -r 

Waterbury, Con. 
Paukštys Izidorius, Ona 

Brooklyn, N.Y. 
Popeliučka Vanda —» Brooklyn, 

N.Y. 
Sadauskas Albinas — Maha 

noy City, Pa. # ^ 
Skruodys Kostasr Antanina,! 

Allamuchy, 

Gro-

Roches-

Skirmantas — 
N.J. 

Smilgevičiūtė Kristina 
ckston, Minn. 

Sodonis Marijonas —• 
ter, N.Y. 

Sodys Matas, Jadvyga, Juozas 
— Rochester, N.Y. 

Stasiukynas Vaclovas, Monika, 
Gediminas, Danutė, Vida — 
Brooklyn, N.Y. 

Švelnytė Marcelė — Waterbu
ry, Conn. 
Teresė, Regina — Cleveland, 
Ohio. 

Mickevičius Teofilė, ' Tad a s, 
Kleopatra — Ansonia, Conn. 

Miklasevičlus Henrikas, Irena 
— Manhasset, L.I., N.Y. 

Misiūnas Stasys — N. Scran-
ton, Pa. 

Molskis Feliksas — Brooklyn, 
N. Y. 

Mučinskas, Pranas, Ona, Alo-
izas, Lucija — Brooklyn, N. 
Y. 

Navickas Bronio* — Revere, 
Mass. 

Paukštelis Ignas, StasS, Vy
tautas, Juozas — Racine, 

Radvelskis Antanas, Anelė, Pa
ša, Jonas — Brooklyn, N.Y. 

Povilionis Jonas — Wilkes Ba-
rre, Pa. 

Premeneckas Margarita, Vik
toras — Cleveland, Ohio. 

Rajeckas Veronika, Juozas -— 
Brooklyn, N.Y. 

Senuta Vaclovas, Liuda, Gedi
minas — Broockton, Mass. 

Spakevičius Bronislava, Julijo
nas — Brockton, Mass. 

Šulcas Elena, Janina r-r- New-
lark, Del. 

Surdokas Cezaris — Baltimo
re, Md. 

Tamašauskas Česlovas, Emili
ja, Danutė — Bayonne, N.J 

Tomkevičaitė Kazimiera — 
Cincinnati, Ohio 

Uznytė Valerija — Maspeth, 
N. Y. 

Valinčius Antanas, 
Bridgeport, Conn. 

Venclova Petras, 
Maspeth, N.Y. 

Vilimas Vladas, Regina, Virgi
lijus — Dayton, Ohio 

Žadvydas Osvaldas, Stase 
Bronx, Ohio. 

Zamulionienė Sofija — Day
ton, Ohio. 

Filomena 

Prane — 

Kovo 25 d. laivu MARINE 
TIGER į Bostono uostą atvyk
sta šie liėtuvia tremtiniai: 
Ačas Regina — Albany, N.Y. 
Alvikytė Stefa — Elizabeth, 

N.Y. 
Ankudavičius Stanislovas, Ma

rija, Milda Brooklyn,NY. 

Baltrušaitis Augustas — Bri
dgeport, Conn. 

Baublys Jokūbas -t* Newark, 
N.J. 

Bonatas Antanas, Marija, Ga
bija — Brockton, Mass. 

Bobelytė Danutė — Cleveland, 
Wise. 

Braška Povilas — Brockton, 
Mass. 

Bukauskas Bonifacas — Cice
ro, 111. 

B u t a s  A n d r i u s ,  A p o l o n i j a ,  
Aleksandra, Anatolius — W. 
Cheshire, Conn. 

Butkus Eugenija, Lilija, Juo
zas — Brooklyn, N.Y. 

Butkys Kazimiera, Povilas — 
Brooklyn, N.Y. 

Čekas Vaclovas, Emilija, Al
dona, Danguole —f Worches-
ter, Mass. 

Čigas Petras, Emilija — Cle
veland, Ohio. 

Daugėla Kazys, Stasė, Rūta — 
Londondery, N.H. 

Domijonaitis Kęstutis «— Al
bany, Minn. 

Dirvianskis Algirdas, Aleksan
dra, Arūnas — Bloomer, W. 

Dočkus Kostas, Jadvyga — 
Elizabeth, N.J. 

Dulaitis Donatas, Aldona —-
Arlington, N.J. 

Gaižiūnas bronius, Bronė, Gin
tautas — Cleveland, Ohio 

Gaižutis Jonas, Stasė — Ar
lington, N. J. 

Gaižutis Jonas, Elens, Aušre
lė, Nijolė — Millersburg, Oh. 

Gedrikis Stasye, Irena — E. 
Orange, N. J. 

Gerdvilis Leonas, Janinat Vis
v a l d a s ,  V i o l e t a  —  R o c k  
Creek, Ohio. 

Griganavičius Juozas, Ona, Jo
nas, Verutė, Ona, Juozas — 

Schenectady, N.Y. 
Grigonis Pranas, Eleonora? Na

rimantas — Cleveland, Oh. 
Guobužis Jonas, Marija — Tr. 

Collegeville, Pa. 
Gužas Vytautas — Leechburg, 

Pa. 
Ivanauskas Juozas, Juzė, Mar

garita — Elizabeth, N.D. 
Ivaškevičius Stanislo v a s — 

Brooklyn, N. Y. 
Jagelavičienė Ona — Walton, 

N. Y.-
Janulyte Severiną, Julija — 

Bismark, North Dakota 
Jaroslavlevas Leonidas, Vale

rija, Rita-Marija — Water-
bury, Conn. 

Jarošūnaitė Janina — Bis
mark, N. Dakota. 

Jocienė Viktorija, Vida — Bro
oklyn, N. Y. 

Jucevičiu Antanas, Bronė, Mil
da, Liuda, Antanas — Hart
ford, Conn. 

Juraitis Jonas, Eugenija, Vi
tas, Antanas — Fanwood, 
N. J. 

Kalinowski Olga — Marquette, 
Mich. 

Kazakevičius Juozas, Vitalija, 
Aldona, Petras — Ozone 
Park, N. Y. 

Kesiūnas Povilas, Viktori j a, 
Lilija — W. Bridgewater, 
Mass. 

Kizlauskas Juozas, Bronius, 
Giedrė, Algimantas, Jurgis 
Brooklyn, N.Y. 

Kleinaitis Martynas, Jeva, Ire
na — Bridgeport, Conn. 

Kliauzienė Bronislava — Phi
ladelphia, Pa. 

Kaunelienė Aleks a n d r a — 
Long Island City, N.Y. 

Knystautienė Marija, Gražina, 
Vladas, Aldona Cleveland, 
Ohio. 

Kulikauskiene Ęlena — Stap
les, Minn. t 

Kungytė Barbora*— Newark, 
N. J. 

Kupetis Kazys — Philadelphia, 
Pa. . 

Kungys Zigmas — Newark, 
N, J. 

Liorentas Juozas — Long Is
land City, N.Y. 

Malakauskienė Izabele — Wa 
terbury, Conn. 

Masiglauskas Antanas, Kotry-

KAS ATSITIKTŲ, JEI UŽDARYTŲ 
MARIANAPOLIO KOLEGIJĄ? 

Senosios kartos veikėjo nuomone 

DIRVOJ tilpęs J.J. Bačiūno 
raštas "Kodėl taip yra?" sukė
lė pas mus truputį gyvumo ir 
išaukė šiokio tokio pasiginči-
jimo. Ginčytis visur ir visuo
met yra leistina, jei ginčijama
si prisilaikant etikos rubežių, 
vaduojantis šaltais faktais. 

J.J. Bačiūnas savo rašte pa
statė klausimą, kodėl Ameri
kon atvykus buvusiam Lietu
vos valstybės prezidentui ve
lioniui A. Smetonai, išeivijos 
lietuvių visuomenė, vieton prie 
jo spiestis ir teikti jam visokią 
galimą pagalbą jo užsibrėžta
me darbe Lietuvos gynimui ir 
vadavimui, pasiskirsčiusi į vi
sokias kraštutinybes, jei ne 
viešai, tai slaptai ji atakavo, 
boikotavo, jo užsibrėžtam dar
bui kliudė, šmeižė ir net val
džios įstaigoms melaging a i 
skundė. 

DRAUGO komentarai 
Šitą JJ. Bačiūno paklausi

mą komentuodamas dienraštis 
DRAUGAS remiasi "kataliky
bės persekiojimais" Lietuvoj 
Smetonos prezidentavimo lai
kais. Apie tuos "katalikybės 
persekiojimus" Lietuvoj pakal
bėsime kitą kartą, o dabar ap
sistosime tik prie vieno DRAU
GO argumento, kurį jis staty
damas klausia "ar katalikai ty
lėtų, jei valdžia uždarytų Ma-
rianapolio kolegiją". 

Gal netylėtų, o gal ir tylėtų; 
greičiausia būtų, kad tokiame 
atsitikime katalikams už Ma-
rianapolio rubežių toks įvykis 
būtų nė šiltas, nė šaltas. Bet 
pripažinkime faktą, kad apie 
tos kolegijos uždarymą negali 
būti nei minties, kol ji valdžiai 
ir šalies įstatymams neprasi
žengia. Gi priešingame atsiti
kime valdžia nežiūrės kieno to
kia įstaiga yra ir kam ji pri
klauso, uždės jai atsakomybę, 
kaltininkės niekas neteisins ir 
"katalikai tylės". Tam turime 
pavyzdžių, iš praeities. 

Vienuolių nuredymas 
Pietinės Dakotos valstijoj 

jau nuo senai valdžios mokyk
lose mokytojavo katalikiškų 
ordenų seserys vienuolės ir nie
kas tam nesipriešino. Tik pas
kutiniu laiku, visokiems nera
mumams bruzdant, "pakė 1 ė 
galvas" protestoniškų sektų 
dvasiškiai, kurie išėjo prieš 
vienuolių mokytojavimą val
džios užlaikomose mokyklose ir 
v a l s t i j o s  l e g i s l a t ū r a i  b u v o  
įduotas bilius, reikalaująs vie
nuoles iš mokyklų pašalinti. 
Legislatūra, derinant bilių su 
valstijos konstitucija, ištyrė, 
jog vienuolėms mokytojauti 
valdžios užlaikomose mokyklo
se konstitucija nedraudžia, bet 
draudžia joms mokyklų rube-
žiuje dėvėti regalijas. Nesiduo-
dant bilių suderinti su konsti
tucija, legislatūra leido valsti 
jos gyventojams visuotinu bal
savimu pasisakyti, ar jie norės 
priimti biliaus projektą nauju 
įstatymu, ar pasilikti prie kon-

na — Puyallup, Wash. 
Matusevičius Juozas, Jadvyga, 
Trimakas Dionizas —• Nutley, 

N.J.* 
fumavičius Jurgis, Kaze 

Chicago, 111. 
Vaišnys Antanas, Emilija, Ar

vydas — Waterbury, Conn. 
Vakselis Aleksandras, Irena, 

Irena — Brooklyn, N.Y. 
Urbšaitis Jonas — Cleveland,O 
Zaviekas Kazimieras — Wood-

have, N.Y. 
Ziaušys Edvardas, Apolonija 

E Norwalk, Conn. 
žiekus Povilas, Elena, Reimun-

das,  Tomas  — Methuen 
Mass. 

Žilys Jonas, Bronė, Nijolė 
Watertown, Conn. 

Žukauskas Vitalis, Marija — 
Woodhaven, N.Y. 

stitucijos originalo. Balsavimai 
įvyko pernai vasarą ir gauta 
balsų dauguma už konstituci
jos originalo palaikymą. 

Ir dabar ten valdžios užlai
komose mokyklose mokytojau
ja tos pačios katalikų vienuo
lės, bet jos jau persirengusios 
civiliai. 

Nors tai buvo kaž kas pana
šaus į "katalikybės persekio
jimą", tačiau jokiais išmislais 
niekas nesisvaidė, apsieita be 
jokių kurstymų. Katalikų dva
siška valdžia, katalikų organi
zacijos ir vienuolių ordenų ad
ministracija neprotestavo ir 
nesipriešino. Katalikiška spau
da (ir mūsų DRAUGAS) tą 
įvykį pasitiko šaltai, priėmė jį, 
kaip įvykusį faktą ir tuo vis
kas baigėsi. 

Tai parodo, kaip kultūringi 
žmonės skaitosi su savo val
džia ir tvarka. 

Mokyklų uždarymas 
1918 metais buvo karas, ku

rio naštą nešė ir mūsų valsty
bė — USA. žiema buvo labai 
skaudi, o trūko kurui anglių, 
kurių daugybės reikėjo ir ka
riškiems reikalams, nes skysto 
kuro (aliejaus) tada dar nebu
vo. Taupumo sumetimais fede
ralinė valdžia tam tikromis 
dienomis uždraudė vartoti an
glis šildymui, išskyrus tik gy
venamus namus, ligonines ir 
kariškus reikmenis gaminusias 
įmones; visos kitos įstaigos 
tomis dienomis turėjo apseiti 
be šilumos arba ir visai užsi
daryti. 

Detroit mieste tačiau atsi
rado katalikiškų parapijinių 
mokyklų (jų tarpe pora lenkiš
kų), kurios valdžios uždraudi
mo nepaisė ir, nors šykščiai 
apsišildydamos uždra u d i m o 
dienomis, veikė. Tas greit iš
kilo aikštėn ir apskrities valdi
ninkai su miesto autoritetai® 
tas mokyklas uždarė. Tada tų 
parapijų katalikai "netylėjo" 
ir protestais mėgino apginti 
savo teises, aiškindami, jog 
"čia yra laisvės šalis". 

Bet tie netyĮėjimai iššauki 
priešingą pusę, kurioje sukilo 
protestonai ir visoki liberalai, 
kaltindami "fornerius", kaip 
valstybes ir jos valdžios prie
šus. 

Katalikų mokykloms pavojus 
Katalikų dvasiška valdžia ir 

didžiosios organizacijos tylėjo, 
nusikaltusių parapijų neteisi
no ir neužtarė. O dviejų pusių 
barniams nesiliaujant, valsti
jos legislatūroj atsirado bilius, 
reikalaująs naujo įstaty m o, 
turiuo visos katalikų mokyk-
os, nuo žemiausių iki aukš

čiausių, visoj Michigan valsti
joj būtų uždraustos. Kadangi 
tai lietė valstijos konstituciją, 
tad legislatūra leido patiems 
valstijos gyventojams pasisa
kyti visuotinu balsavimu už ir 
prieš naują įstatymą. 

Tada katalikų vadams toje 
valstijoje teko netylėti ir jie 
netylėjo, tik ne to ar kito kal
tinimais ir murzinimais, bet 
agitacija balsuotojams, kad vi
si eitų balsuot ir balsuotų prieš 
siūlomą įstatymą. 

Balsavimai įvyko 1920 m. 
rudenį ir didžiuma balsų bilius 
pralaimėjo. Bet balsų didžiuma 
buvo nedidelė. Iš to aišku, kad 
dėl keleto užsispyrėlių, neklau
žadų, nedaug reikėjo, kad būtų 
nukentėję toje valstijoje visi 
katalikai. 

Turėtų būti aišku, kad su 
valdžia "baikų" nėra. Ir jei 
valdžia ką draudžia, varžo ar 
baudžia, tai yra reikalas. Todėl 
visuomet su valdžia reikia 
skaitytis, o jei tenka savo tei
ses ginti, tai vieton prasima
nymų nešvarios propagandos, 
reikia susirasti garbingesnių 
būdų. 

Vienas 14 daugelio 

,Red Terror over Lithuania' 
Taip bus pavadinta LVS leidžiama knyga 

. apie Lietuvos užgrobimą, Mgftkyą įvykdė 
1940 metais. : : r 

Tai yra anglilkd veršlja knygos "Lietuva 
tironų pančiuose", bet pagrindinai perreda
guota ir papildyta, su Chicagos North Wes
tern universiteto politinių mokslų profesoriau# 
Colgrow parašytu įvadu. 

Knyga jau atiduodama spausdinti. 
Lietuviai, kurie rūpinatės Lietuvos likimu, su

sidomėkite šia knyga! 
Mums svarbu, kad Amerikos visuomenes 

nuomone apie Lietuvos padėtį būtų teisin
ga ir gerai informuota. 

Kaip lašas prie lašo sudaro vancjfenynus, taip 
atskirų žmonių nuomonės fudaro visuo
menes nuomonę. 

Nenumolrim todėl ranka į atskirų amerikie
čių informavimą apie Lietuvą! 

fifes kiekvienas turime mažiau ar daugiau pa
žįstamų tarp amerikiečių iš ne lietuvių tar
po. Tad kiekvienas ir pasirūpinkim, kad 
tie mūsų pažįstami būtų teisingai apšviesti, 
kas atsitiko su Lietuva. Tai bus geri lašai 
į Amerikos visuomenės nuomonę apie 
Lietuvą. 

Pagalvok, ar gali pats gerai viską išpasakoti, 
kaip atsitiko, kad Lietuva tapo pavergta? 
Net ir tam, kas pąis tą matė* sunku būtų 
viską apsakyti. 

Bet lengviausia tai padaryti, jeigu savo pažį
stamiems* amerikiečiams padovanos i t e 
knygą 

"Red terror over Lithuania" 
ir sudominsite juos, kad ją paskaitytų. 

Todėl įsigykite tų knygų daugiau ir skleiskite 
jas amerikiečių tarpe! Kuo daugiau jų pa-
skleisite, tuo plačiau pasklis Amerikoje 
teisinga informacija apie Lietuvos padėtį. 
Kuo daugiau bus paskleista šitos informa
cijos, tuo palankesnė bus Amerikos nuo
monė apie Lietuvos teisę atgauti laisvę. 

Nuo Amerikos visuomenės nuomonės daug 
priklauso, kad Amerika padėtų Lietuvai 
prisikelti. 

Todėl stengiamės visi, kad ta nuomone būtų 
palanki Lietuvos laisvės šauksmui! 

Informuokim visus ir kiekvieną! Knyga "Red 
Terror over Lithuania'' jum padės tai pa
daryti. 

Štai yupt svarbus ir reikšmingas būdas prisi
dėti prie Lietuvos išlaisvinimo! 

Jūs labai daug padėsite tą knygą išleisti, 
jeigu jau dabar užsisakysite jos kuo daugiau
siai kopijų, įmokėdami jos kainą iš anksto 

tik po $2.00 už kopiją 
Užsakymus siųskite artimiausiems LVS 

skyriams arba tiesiai LVS sekretoriui, adre
suodami: 

pet. Vad. S-ga, C o DIRVA 
6820 Superior Ave., Cleveland,Ohio 

VEIKALAS APIE LIETUVIUS 
Amerikoje gimęs lietuvis Le- kun. Chase, prof. Senn ir dau-

onas J. Aliliūnas, socialinių gelio kitų. 
Iš 53 veikalų, atspausdintų 

apie Lietuvą per paskutinius 
mokslų profesorius State Tea
cher's College, Fredonia, N.Y., 
parašė išsamų veikalą LITHU
ANIANS IN AMERICAN 
TEXT BOOKS — ETHNIC 
AND LINGUISTIC INTER
PRETATIONS. 

Jo studija padaro daug įdo
mių išvadų. Iš 94 1948 metų 
universiteto studentų tik pusė 
žinojo, kur yra Lietuva ir be
veik visi nežinojo lietuvių et
niškos kilmės. Vienas trečda
lis pareiškė, kad lietuviai yra 
slavai, kiti — vokiečių, skan
dinavų ir net mongolų kilmės. 
Tik du studentai teisingai at
sakė. 

Straipsnyje, apibūdinančiame 
šią knygą Social Education, 
Vol. 8 nos. 2 Vasario 1949 m., 
yra šio veikalo santrauka. La
bai ryškiai nušviestas lietuvių 
kalbos turtingumas, jos gilios 
senovės kilme, ir plačiai duoda
ma žinių iš, tokių knygų, kaįą 

penkerius metus, 74% neduo
da jokios informacijos api® 
lietuvių kalbos kilmę, 10% ne
teisingai nurodo, esą lietuvių 
kalba yra slaviška, ir beveik 
visi yra parašyti neigiamoje 
dvasioje. 

Profesoriąus Aliliūpo knyga 
padaro išvadą, kad amerikie
čiai būtų geriau informuoti, 
jei patys šaltiniai būtų tiksliau 
ir teisingiau perstatę Lietuvos 
ir panašius klausimus. 

Prof. Aliliuno veikalas yra 
vienas i£ rimčiausių mokslo 
kūrinių ir yra verfing^i vi
siems įsigyti. 

Iš paduotų žinių matyti, kad 
ši knyga yra aukštai vertina
ma ir plačiai cituojama, kaip 
tikras moksliškas įnašas į toa 
rūfiits literatūrą. 

P.l. 
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SAPNAI IR PRANAŠYSTĖS 
Dr. J. Dragiškis LAIKO žur

nale mėgina šių dienų įvykius 
išaiškinti sapnais ir pranašys
tėmis, jis papasakoja du įvy
kius iš savo gyvenimo, kuriuo
se daug leme du pranašingi 
sapnai: Charkovo užėmimas, ir 
karo pabaiga. 

BEFORE 
YOU koRROW 

TO BUY^A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUl Tf'RMS 

Dr. J. Dragiškis rašo, kad 
viename sapne jam buvę pa
tarta palaukti ir kol kas Lietu
von negrįžti ir buvę pasakyta 
"Būsi 60 metų, kad grįši Lie 
tuvon". Pagal tą pranašavimą 
tas turėtų įvykti 1951 metų 
sausio mėnesį, nes tada jam 
kaip tik sukanka 60 metų. 

Tai sutampa ir su Melanijos 
paslaptimi, apsireiškusią La 
Salette kalne Prancūzijoj 1846 
metais. Tada buvę išpranašau
ta 35 sunkūs metai, t.y. 1914 
-1949, kaip Dievo bausmė. 

Nesenai dr. J. Dragiškis sap
navo Stalino mirtį, kurios jis 
turėtų sulaukti būdamas 70-
ties metų, t.y. šių metų rudenį. 

Pagal dr. J. Dragiškį, kuris 
remiasi įvairiomis pranašystė
mis, artimieji metai būsią le
miami. Jau prieš 200 metų 
pranašaujama, kad vaka r ų 
tautos ties Reinu sumušiančios 
bedievius, o skylant ir griū
vant Britų imperijai, ateisiią 
bažnyčios triumfo metai. 

Dr. J. Dragiškis priduria, 
kad sapnais' ir pranašystėmis 
nėra privaloma tikėti, bet jie 
dažnai nesą be prasmės. 

ITALO TAJO DEBIUTUOJA 
CLEVELANDE 

Y//////777/. 

Tai yra dankas 
asmeninėms paskoloms — automobilių paskoloms • 

namų paskoloms — namų taisymo paskoloms 
pigios paskolos, kurių rasti visada jums reikia 

Paskolos po $100, $500, $1,000 ir daugiau. Jūs gaunate 
visokią pagalbą — žemas palūkanas, patogų išmokėjimo 
v i' it & planą ir greitą, draugišką patarnavimą. 

Atsilankyk arba telefonuok MAin 8100 

6 Offices—East Side, West Side, Downtown 

- THE -

BANK OF OHIO 
buvęs THE MORRIS PLAN BANK 

921 Huron Road ir Skyriai 

:T4L0 TTFDO 

Italo Taj o, italų bosas, kuris 
dabar debiutuoja Amerikoje 
su Metropolitan opera, pirmą 
kartą pasirodys Clevelande Se
vilijos Kirpėjo operoje Don 
Basilio rolėje, šeštadienį po 
piet, balandžio 9 dieną. Jis jau 
dainavo New Yorke ir susilau
kė labai gero įvertinimo. 

Per operos lankymosi savai
tę dar keturios Metropolitan 
žvaigždės pasirodys: Lily 
Pons, Ferrucio Tagliavini, Li 
cia Albanese ir Leonard War
ren. 

Paštu bilietų užsakymai pri
imami Northern Ohio Opera 
Ass'n ir Union Bank of Com
merce. Smulkiau skaitykite 
skelbimą 8 puslapyje. 

I 

CENTRAL ARMORY 
"Gamtos V a ik a s", Buddy 

Rogers yra pakviestas promo-
terio Jack Ganson susiimti su 
pereitos savaitės laimėto j u. 
Jis susitiks antradienį, kovo 
29 d., su Bruns, Central Ar
mory. 

Porinėse imtynėse dalyvaus 
Bozic ir Wagner prieš Dr. Ed. 
Meske ir Karol Krauser. 

Billy Darnell susitiks su 
Frank Sinatra 30 minučių im
tynėse iki pirmo kritimo. 

Didysis lenkas Kow^alski pra
dės vakarą susiimdamas su 
"Laukiniu Billiu" Zim Zim. 

Bilietai pas Richinan Bro
thers, pirmadieniais ir antra
dieniais, Central Armory kaso
je — pradedant ketvirtadie
niais nuo 5 v.po piet. Kainos 
šį kartą $2.40, $1.80y $1.20. 

Pirmos imtynli | prasideda 
8:30. 

HIPPODROME 
Nuo ateinančio trečiadienio 

pradeda rodyti "Kiss in the 
Dark", kur David Niven vai
dina tylų pianistą, Jane Wy-
man — greitakalbę reklamų 
pozuoto j ą-modelį ir Victor Mo
re nuomojamų butų savi
ninką. Be to, dalyvauja Wayne 
Morris ir Broderick Craw
ford. 

•liuli in 
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Karstas vanduo... 

. . kokio nori 

. . kada nori ir 

pigiausiai 

g^TEAST OHIO GAS 

HARDFORD, Conn 
( Atkelta iš 2-o pusi.) 

kieti jo s rašytojas Liūdas Do
vydėnas, Liet. Kult. Fondo 
pirmininkas, koncerto proga 
atvyks į Hartfordą ir koncer
to metu pasakys kalbą. Jo kal
ba bus trumpa, bet svarbi. Tai 
bus vietos lietuviams proga su
sipažinti su šiuo žymiu rašy
toju. 

TRYS LIETUVIAI LEGISLA 
TUROJE 

Pereitą rudenį į valstijos sei
melį tapo išrinkti trys lietu 
viai. Du — atstovais žemes
niame legislatūros-seimelio bu
te, o mūsų jaunas juristas adv. 
Frank Mančiūnas pateko į se
natą. šie trys Amerikoje gimę 
ir augę lietuviai pavyzdingi 
amerikiečiai ir kartu lietuviai 
Jų iniciatyva patiektas valsti
jos seimeliui prašymas pažy
mėti šios valstijos legislatūro-
je Lietuvai padarytą skriaudą 
nebuvo veltui. Apie Lietuvos 
pavergėjus buvo atitinkamai 
pasisakyta seimelyje, o guber
natorius Chester Bowles pa 
skelbė specialią Lietuvos ne 
priklausomybės sukakties pa 
minėjimo proklamaciją. 

IR MES TURIME LIETUVIŠ
KĄ RADIJO PROGRAMĄ 
Vietos Liet. Amer. Pil. Klu

bas pasamdė radijo stotį WK 
NB lietuviškoms programoms 
Radijo programų vedėju parin
ko jauną, energingą veikėją 
klubietį Juozą Januškevičių 
Amerikos lietuviams žinomą 
filmininką, dabar tarnaujanti 
prie valstijos Liquor Commis
sioners, kaip inpektorių. 

Yra vilties, kad šis mūsų 
klubo vadų ir narių kilnus žy 
gis — duoti lietuviškas pro 
gramas per radijo mūsų ir 
amerikiečių visuomenei — bus 
sėkmingas ir labai naudingas. 

Programos prasidės sekma
dieniais, 10:30 vai.' iš ryto 
Patartina visiems pasigėrėti 
lietuviškomis radijo programo
mis, o pramonininkams — pa
sinaudoti skelbimais per radi
jo, visuomenininkams — susi
rinkimų ir kitokių įvykių pra 
nešimais. 

Skelbimus ir pranešimus rei
kia įteikti klubo vedėjui A. 
Ambrozui asmeniškai, ar tele
fonu: 7-5603; patartina nesi-
vėluoti ir skelbimus ar prane 
Šimus įteikti nors porą dienų 
prieš sekmadienį. 

"D" Rep. VMK 

Scena iš MARGUČIO vakaro vasario 16 dieną Morrison viešbutyje, kur Antanas 
£ ̂ Vanagaitis paskutinį kartą -matėsi su Chicagos lietuviais 

Hitleris Klaipedoje 

J. A'. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1802 Lamar St. Dayton, O. 

Vytautas Markuza* 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
8029 Manila Detroit 13, Mich. 

( Atkelta iš 3-čio pusi.) 
Nurimsta kiek, patyli — ir v SI nt&š daug 

tą patį iš pradžios. 
Arba — išsitraukia laikrodį: 
— Va, matot, kokį laikrodį turiu. Tai vokiš

kas darbas! O jūs prakeikti nuskurę žemaičiai, 
ką jūs galit! Ką jūs žinot? 

Neiškentęs įterpiau: v 

— Aš irgi turiu laikrodį, šveicarišką... 
— Tai šveicarišką! O jūs patys, ką jūs ga

lit? 
— Na, mūsų žąsys labai gardžios, dešros, 

kumpiai, sviestas, "echte Sahne" (tikra grie
tinė) ... 

— Tylėk, Donnerwetter, mūsų Hermann 
Goering atsiųs savo galingiausią aviaciją ir su
maišys su žemėmis jūsų kiaules ir jus pačius! 

Grigolaitis mina man ant kojos duodamas 
ženklą, kad nereikia erzinti to kvailo vokiečio, 
žinoma, sviesto, žąsų ir tikros grietinės primi
nimas vokiečiui buvo skaudžiausias dalykas, nes 
jau keleri metai prieš karą Goeringas buvo pa
skelbęs "ketverių metų planą", pagal kurį rei
kėjo atsižadėti sviesto, o vietoj to gaminti gin
klus ... Bet sviestą ir vokietis mėgsta ... 

Paskui tas vokietis — pats tamsus, gerokai 
kumpa nosimi ir rasės atžvilgiu labai neaiškus 
— vėl atsisuka į mane: 

— Ar tu žydas? 
— Ne! Kodėl? 
— Tu panašus į žydą! 
i— Gal būt, bet tu pats daug panašesnis! 
Grigoloitis vėl užmynė ant kojos... Bet, 

nuostabiu būdu, gestapininkas dėl to nebeįsižei-
dė ir visai nieko neatsakė... Greit privažiavom 
Nemerzatę ir reikalai su juo buvo baigti. 

¥ « 
Čia jau buvo įsteigta "Lietuvos — Vokieti

jos siena". Skersai kelią kartis, iš abiejų pusių 
pasienio policijos sargybiniai. 

Įvedė mus į sargybos būdelę if tuojau pra
dėjo kišenių reviziją. Viskas buvo tvarkoj, 
bet... Iš vidurinės palto kišenės ištraukė ir 
klausia mane: 

— Kas čia? 
Pamačiau, kas čia... Tai buvo rankraštis 

mano paties paruošto, neva, vaidinimo, kurį du 
artistai pasikalbėjimo formoje skaitė per radiją 
prieš porą savaičių... Na, jeigu jie dabar jį per
skaitys, tai klausimas, ar nereiks atgal grįžti... 
Kaip jis liko nepastebėtas per kratą kalėjime? 

— A, — sakau, — čia, tur būt, koks nors 
laikraščiui atsiųstas ir nenaudotas rankraštis.. 

Tuojau pasišaukė vieną tarnautoją iš vieti 
nių jaunuolių, šiek tiek mokantį lietuviškai, ir 
liepė jam paskaityti. 

Ar tas gal gerai nesuprato, kas ten para
šyta, ar gal ir nenorėjo kelti painiavos, bet kiek 
pavartęs sugrąžino ir sako: 

— Tai čia tokia kvaila propaganda... 
Valdininkai numojo ranka ir sako: 
— Pasirašykite čia, kad niekad nebandy-

sit įkelti koją į Didįjį Reichą ir eikit iš mūsų 
akių! 

Pasirašėm. Praėjom pro kartį skersai kelio 
ir jau pėsti atkeliavom į Palangą. 

¥ « 

Berods, arti 10,000 Klaipėdos krašte gyve
nusių lietuvių tada buvo taip ar panašiai "iš-
vietinti". 

Tiesa, visi tada, nors ir daug ką turėjo pa
likti, bet traukėsi dar ne į svetimą, o į savą 
kraštą. . / 

Nuo to laiko daugeliui lietuvių prasidėjo ligi 
šiol nesibaigianti kelionė. 

Istorijos ratas jau ne kartą pasisuko... 
Kur dabar tas kumpanosis "Didžiojo Rei

cho" patriotas, kuris grasino Hermano Goerin-
go aviacija... 

Klaipėda susilaukė naujų valdovų, kokių 
amžiais nebuvo turėjusi ir kokių niekados nesi
tikėjo susilaukti. 

Kai dar pasisuks istorijos ratas, tai Ir apie 
juos bus galima paklausti — kur jie dabar... 

O tie, kurie lygiai prieš dešimtį metų pra
dėjo "išvietintųjų" kelionę, įvairiai keliauja per 
pasaulį. Kas dar nesuklupo toj kelionėj, tas tiki, 
cad kelionė pasibaigs ten, kur prasidėjo... , 

Juokai keliauja aplink pasaulį 
Pats fkliuvo 

Vienas mokyklų Inspektorius lankydamas 
mokyklas mėgdavo išbandyti vaikų gudrumą, 
užduodamas jiems apgaulingus klausimus. Kar-
t^ jis sako vienos mokyklos mokiniams: 

— Aš vaikščiojau kieme, kurio ilgumas bu
vo 100 yardų, o platumas — 25 yardai. Apskai
čiuokite, kiek man metų. 

Vaikai pasižiūrėjo vieni į kitus ir tyli. Bet 
vienas kelia ranką. 

— Na, sakyk! 
— 42. 
— Tai kaip apskaičiavai? 
— Aš turiu brolį. Visi sako, kad jis pusiau 

kvailas. O jam tik 21 metai... 
' 1 

Tikras amerikietis 
Filmos artistų tarpe buvo vienas indi jonas. 

Pertraukos metu jis stovi vienas sau, nuošaliai 
nuo kitų. Svarbiausioji artistė — žvaigždė, pa
mačiusi jį, tarė sau: pakalbinsiu tą vargšeli 
laukinį žmogutį... 

— Kaip jums patinka mūsų miestas? 
— Ačiū, gerai, — ramiai atsakė indi jonas. 

— O kaip jums patinka mūsų šalis? 
• ^ 

Ne taip lengva viską padaryti 
Mokytojas sako vaikams: 

Tik tinginiai, apsileidėliai teisinasi, kad 
jie negali ko nors padaryti. Reikia tik tvir
tos valios, reikia norėti, o visada pasieksi tikslą. 
Nėra tokio dalyko, kurio žmogus, turėdamas 
tvirtą norą ir valią, negalėtų padaryti. 

Vienas mokinys pakelia ranką ir klausia: 
Paaiškinkit man, kaip su noru ir tvirta 

valia būtų galima uždegti degtuką į muilo ga-
balą? * į, .>>' * tfi 

Dirvoje gaunamos 

KNYGOS 
• Pakeliui | mirtį — B. Gaidžiuno 

aprašymai apie pergyvenimus 
vokiečių kalėjimuose. — 231 
pusi. Kaina $1.00 

• Lietuva tironų pančiuose — tei
sybės žodis, apie tai, kas atsi
tiko su Lietuva. — 312 pusi. 

Kaina $2.00 
• Siela lagamine — J. Švaisto 12 

apsakymėlių, 144 pusi. Kaina 80c 
• Sparnus man meta paukštes — 

Benio Rutkuno 78 eilėraščiai 
(158 puslapiai). Kaina 50c 

• Likimo keliu — Alės Rutos-Na-
kaitės 13 apsakymėlių — 140 
puslapių. Kaina 80e 

• Svajonės apie žemę ir dangų — 
B. Ketarausko surinkti pasa
kojimai apie žemę, mėnulį, 
Saulę, žvaigždes, planetas, ko
metas ir tt. —. 76 pusi. Kaina 50c 

• Lietuvos keliu — įvairus pasis
kaitymai dviejose knygose. Ga
lima imti pirmą arba antrą 
dalį ir atskirai, nes kiekvieno
je skaitymai visiškai atskiri. 
Kiekviena dalis daugiau kaip 
po 150 pusi. Kaina 80c 

• Lietuviškas albumas —- gražus 
paveikslai iš Lietuvos su paaiš
kinimais lietuviškai ir angliš
kai. Kaina $1.00 

» Lietuvos Vytis — gftflai paga
mintas Lietuvos herbas. Kaina 50c 

» Lietuvos Žemėlapis — kur pažy-
* mėti visi Lietuvos miesteliai. 

Kaina 50c 



... pfežil: 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka; 

PETRAUSKIENĖ Mari j o n a 
(Bružaitė), 34 metų, mirė 
vasario 24 d., Chicago, Iii., 
kur buvo ir gimus. 

RASTUTIS Jonaą, 75 metų, 
mirė vasario 25 d., Chicago, 
111. (Tauragės ap., Žvingių 
parap., Vilkų Lauko km.). 
Amerikoj išgyveno 49 m. 

VAINAUSKAS Aleksandr a s, 
mirė vasario 20 d., Pitts
burgh, Pa. 

BANONIS Steve, 75 metų, mi
rė vasario 14 d., Detroit, 
Mich. 

VIGANAUSKIENĖ Marijon a, 
79 metų, mirė vasario mėn., 
Akron, Ohio. Palaidota va
sario 12 d., Detroit, Mich. 

GAURAUSKIENĖ Antani n ą, 
52 metų, mirė vasario 16 d., 
Waukegan, 111. Amerikoj iš
gyveno 36 metus. 

ZALETSKAS Andrius, 72 me
tų, mirė sausio 23 d., Plain-
field, N.J. (Vilniaus red.) 

IŠTIKUS GASSRtf 
NELAIMEI 

Kafla jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
P. J. KERŠIS, dėl, apkainavi-
mo, kę visada reikalauja ap^-
draudos kpmpanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Saving Bid. 

Telef.: MAin 1773. 
II ^ 
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MAISTO SI0NTINIUW2SAKY-
M US f VISAS VOKIETIJOS IK; 
AUSTRIJOS ZONAS ANGLIJĄ. 
PRANCŪZIJĄ, IT ALI J Ą,- OLAN
DIJA, BELGIJĄ; - ŠVEICARIJĄ, 
LENKIJA, ČEKOSLOVAKIJA; 

JUGOSLAVIJĄ! .  v  s.  
Maistd siuntinėliai "APDRAUSTI 
draudimo firmose,', pristatymas 
G ARANTUOJ AM AS, ,s%Nesu ra rt us 
adresato^— pinigai /grąžinami.- Pa: 

kely dingęs - siuntinys pakeičia
mas kitu. *' 'V -]v,; ,*\v\ 
PRISTATYMO LAIK AS^ X—21 
DIENOS! I VISUS " KRAŠTUS! 
Geriausi . eksportiniai > produktai:' 
Pristatymas..vykdomas, iš sandė

lių Eutopoje. ^ t 

''fi' "r  ;<&•  
Siunčiant money-*order, xekji' ar 
kt. mok.' prienionę; tiksiiai nuro
dykite ga vejo„Xdreš^.ifv'iiž^ki)-: 

mri siuntiheiių * tip"6-< ;'numeVįus\-
Galima užsakyti keli^pakieteli;ii 
t a m  p a č i a m  g a v ė j u i . ;  

2 sv.,taukiį, ki.uiIiniŲ •• 
N o .  1  2  s y . b ė k o n o " '  

*© ftO ^ ^v" sa'am' ''dešros 
8" 2 sv. kenu<Hps ** jautieuo.s ; 

1 sv. pięjio;* miltelių. • 
•v' r -V t 

2 s v. bekono f. , 
2 sv. l^enuolos jautienas 

No. Z ~ sv: pietų Afrilt/ apeis. 
££ marmelado'". - ' 

t 1 sv. cukraus t ' . 
1 s v. kavos, pupelių . 
1 sv. šokolado,'1 blocks 

• 2 sv.Jtiaulinių taukų 
No. 3 2 s v. bekono-'f'V ̂  .į. 

2 sv. cukraus 
2 sv. aukšč.v'rieh. sūrio 
1 sv. kavAš '''pupelių. 

No. 4 -• : 
S2^'> 9 SVARAI CUKRAUS 

No. 5 
S^.98 0 SV. KAVOS .Pupelių 

No. 6 4,5 sv. cukraus 
S^I-00 4,5 sv. kavos puptilių 

No. 7 200 Chesterfield cigarėcių 
S2|.00 (Išskiriant Vok. ir Italija> 

No. 8 16 sv. sūdytų silkių stati-
55"^^ nčlč -(Tik j Vokietijų) 

No. 9 YlO sv. kvietinių miltų 
§2-^ 4 unc. kepimo millelių 

EXTRA RIEBALŲ 6 SV.'!! 
2 sv. kenuoto sviesto 

No. 10 2 sv- bekono 
«•» q<c 2 sv- kiaulinių taukų 
t' 1 sv. šokolado, blocks 

1 sv. cukraus 
1 sv. kavos pupelių. 

čia nurodytose kainose įskaity
tos persiuntimo, draudimo ir kV 
los išlaidos. 

ALskjiMl tUiMmfis su draugijo
mis. komitetais ir jmvieniais as 
meilinus dol didesnių užsakymų. 

Nedelsdami šiandien pasiųskite 
**vo srimioems, draugams siun-
mėfMr" 

GEDAMINAS Albertas, pus
amžis, mirė vasario 27 d., 
Chicago, 111. (Šiaulių ap. 
Šakynos par., Dargių km.). 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

JUODAITIS Jonas, 62 metų, 
mirė sausio 24 d., Chicago, 
111. (Marijampolės ap.) 

NAVICKAS Jonas, 38 metų, 
mirė vasario mėn., Danville, 
Pa. 

ŠULKAIT1S Jonas, mirė va
sario mėn., Shenandoah, Pa. 

KASIULAITIENĖ Oria, mirė 
vasario 15 d., Scranton, Pa. 

Z AT A VETSK AS Andrius, 63 
metų, mirė vasario 15 d., 
Plymouth, Pa. 

STADULIS Juozas, seno amž., 
mirė vasario 16 d., Ashley, 
Pa. 

BIRBILIENĖ Julijona, mirė 
vasario mėn., Pitsburgh, Pa. 

RUZGIS Petras, mirė vasario 
mėn., Pittsburgh, Pa. 

SINKEVIČIUS Juozas, j63 me
tų, mirė sausio 17 dį, Day
ton, Ohio. 

PAIMBRECKIS Petras, 63 m., 
mirė vasario 4 d., Bayome, 

N.J. (Kretingos ap., Gargždų 
par.). Amerikoj išgyveno 40 
metų. 

BRUSOKAS Edmundas, mirė 
vasario 10 d. Maspeth, N.Y. 

BRUSOKIENĖ Rozalija, mirė 
vasario 11 d., Maspeth, N.Y. 

KRAUJELIS Kazimieras mirė 
vasario 14 d., Brooklyn, N.Y. 

PINKEVIČIENĖ Petronė, 55 
metų mirė sausio 17 d., Me-
riden, Conn. (Raseinių ap.) 

GEDVILIENĖ Cicilija, 75 me
tų, mirė sausio 18 d., West-
ville, 111. (Kauno rėd., Eiriš-
kių kaimo). 

BALKEVIČIUS Antanas, 57 
metų, mirė sausio 18 d., 
Haverhill, Mass. 

AIARKUNIENĖ Grace, 62 me-
< tu, mirė lapkričio 20 d., 
Hartford, Conn., (Biržų ap.) 

SAKSINSKAS Kazimieras, 53 
metij4, mirė sausio 28 d., 
Perth Amboy, N. J. 

ENZBIGELIS Antanas, 62 m., 
mirė sausio 31 d., Chicago, 
M. 

LINKAITIS Adomas, 77 metų, 
mirė gruodžio 25 d., Grand-
ville, UI. (Suvalkų rėd.) 

GALINAUSKAS Jeroni m a s, 
75 metų, mirė sausio 27 d., 
Rumford, Me. (Šiaulių ap.) 

AKELAITIENĖ Marcelė, mirė 
vasario mėn., New Philadel
phia, Pa. 

BULATIENĖ Ona, miri vasa
rio mėn., Pittsville, Pa. 

TOTORAITIS Petras, mirė va
sario 6 d., Waterbury, Conn. 

SKUBIAI GAMINA 
A-BOMBAS 

U. S. Atominės Energijos 
komisija patiekė Kongresui ra
portą, kuriame nusako pagrei
tintą gaminimą atominio kuro 
ir naujo modelio atominių 
bombų. Produkcija, sako, pa
siekė aukščiausio laipsnio. Be 
to, dar vykdoma plati ilga-
laikinė plėtimo programa ga
mybos pakėlimui iki dar aukš
tesnio laipsnio. 

Komisija sako, ji pilnai yra 
pasirengus karui, jeigu karas 
ateitų, naujomis atominėmis 
bombomis, kurios yra galinges
nės už visas iki šiolei padary
tas bombas. 

Komisija esanti pasirengus 
aprūpinti ginkluotas šalies jė
gas naujausio modelio ginklais, 
kada tik prezidentas Truma-
nas duos tam įsakymą. 

Atominių bombų dirbtuvės 
esančios stiprioje sargyboje su 
savo armija, turinčia tankus, 
lėktuvus ir kitus pabuklus; ap
saugotos nuo sabotažo ir prie
šų atakų, 

Komisija tari ypatingą sky
rių, kuris seka Rusijos ir kitų 
ča&l atomines pastangas. 

PAJ IEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti 

CONSULATE GENERAL OP 
LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y. 

Adamonis, Jonas. 
Adomat - Jenerichaitė, Joana. 
Adomavičiūtė - Billis, Tekle, iš Mi

kėnų, Ukmergės ap., ir jos dvi 
dukterys bei vienas sunus. 

Agurkienė, Agota. 
Alekna, Pranciškus, iš Pagavės ir 

Sbališkių k., Linkmenų vl., Šven
čionių ap. 

Aleliunas, Antanas ir Juozas, sunųs 
Kazio, iš Panevežio vl. 

Aleliunas, Jonas ir Juozas, SUMjS 
Povilo, iš Panevežio vl. 

Ampusaitis, du broliai, iš Katilių 
k., žvirgždaičių ar Griškabūdžio 
vl., šakių ap. 

Anskaitienė - Bagdoniene, Petro-
nele. 

Arba^auskas, Baltrus, iš Vailiškių 
k., Vilkaviškio ap. 

Arlauskaitė, Marija, duktė Onos Ko-
lytės ir Juozo Arlausko. 

Arlauskas, Jonas, sunus Boneven-
turo, gim. Liepojoje, Latvijoje. 

Astrauskas, Antanas ir Vincas, ir 
Astrauskaitė - Jančienė, Marija, iš 

Parlovinių k. ir vl., Marijampolės. 
Ažuolinskaitė, iš Kundronų k., Nau

jamiesčio vl., Panevežio ap. 
Bačiulis, Jonas, iš šiaulaičių k., Šiau

lėnų vl., Šiaulių ap. 
Bagdonienė - Anskaitienė, Petro-

nele. 
Bajalis, Ignas. * 
Bajorinaitės, kurių tėvai gyveno 

Grand Rapids, Mich. 
Bakšinskas, Pijušas, iš Lankeliškių 

parap., Vilkaviškio ap. 
Bakčvs, Justinas, iš Asmalų k., 

Kuktiškių vl., Utenos ap. 
Balčius, Anna. , 
Balčius, Mykolas, iš Nižonty km., 

Leipalingio vl., Seinų ap. 
Baltrūnas. Juozas ir jo žmona Bal-

trunienė-Jazytė, Uršulė, iš Kata-
liškių k., Vabalninku vl., Biržų 
ap., ir dukterys Baltrunaitė, Ele
na ir Pranciška. 

Baradinskienė - Budinąs, Leonora. 
Baranauskas, Juozas, s. Petro, iš 

Klovainių vl., Šiaulių ap. 
Barkevičienė, iš Senabudžio k., Liu

bavo vl., Marijampolės ap. 
Bartašius, Juozas, iš Vilkijos, Kau

no ap. 
Barvičiutė. Anele, augintinė Berna-

dicko, Petro. 
Barydis. Pranciškus, iš Laižuvos, 

Mažeikių ap. 
Batvinienė - Jankauskaitė, Jonieš-

ka. if Pilviškių vl., Šakių ap., Ge-
ruliškės k. 

Bendikienė - Draugelytė, Adele, iš 
Pažeriu, Vilkaviškio ap. 

Benikas, Adomas, Antanas, Kazi
mieras ir Kostas. 

Berent, Olga, iš Bajorų k., Šiaulių. 
Bernotas, Jonas, iš Klovinių k., Ute

nos ap. , . 
Bernotas. Petras, ir kiti, is Barti
ninkų, Vilkaviškio ap. 
Bichneris, Jurgis, iš Pašešinrię k., 

Batakių vl., Tauragės ap. 
Bill is - Adomavičiūtė, Tekle, iš Mi

kėnų, Ukmergės ap., ir jos dvi 
dukterys bei vienas sunus. 

Binkytė, Ieva, iš' Sližių k., Veprių 
vl., Ukmergės ap. 

Birbalas, Vincentas, gim. Juodupiu 
k., Vevirženų vl., Kretingos ap. 

Birštonienė (vėliau Kupstienė )-Mi-
liunutė, Uršulė, iš Bartininkų, Vil
kaviškio ap ir vyras Kupstas, Pet
ras, bei sunus ir dukterys Mary
tė ir Ona Kupstai. 

Blazdzevičius, Juozas, iš Obelių, Ro-
ki,škioap., vedęs Kanapeckaitę. 

Blaze, Jonas. 
Borusaitės. Ieva ir Uršulė, iš Jonai

čių k., Tirkšlių parap., Mažeikių a. 
Brazauskas, nuo Pilviškių, fotogra

fas. 
Brazauskas, Justinas ir Vladas, iš 

Drutunų k., Kaltinėnų vl., Šven
čionių ap. 

Brazauskas. Motiejus, ii Bartninkų 
k., Pilviškių par. 

Brazys, Nikas, iš Kareivonių km., 
Kietaviškių vl., Trakų ap. 

Bruschat, Martin, iš Igliškėlių km., 
prie Marijampolės, sunus Onos 
Stanat-Bruschat, kuri vėliau iš-
tekejo už Jokūbo Morgiesis. 

Bružaitė - Remeikienė, Marijona, iš 
Tauragės. 

Budinąs (Budinaitė) - Baradinskienė, 
Leonora. 

Budrikas, Aleksas, iš Platelių vl., 
Kretingos ap. 

Būdvytis, Antanas, ir Budvytytė, 
Agota, iš Bilvyčių k., Švėkšnos 
par. 

Buividas, Dionizas, Juozas, Kazi-
meras ir Stepas. 

Bujauskienė - Rutkauskaitė, Petro
ne. iš šikšnių dv., Kybartų vl., 
Vilkaviškio ap., ir sunus Bujaus-
kas, Jonas ir Stasys. 

Bukšnytė, Agota ir Ona, iš Nauji
ninkų km., Vilkaviškio ap. ir su
nus Bujauskas, Jonas ir Stasys. 

Bukšnytė, Agota ir Ona, iš Nauji
ninkų k., Vilkaviškio ap. 

Burcikienė - Vitartaitė, Elzbieta, iš 
Rimšiškių k., Papilio vl., Biržų a. 

Buškauskas, Mykolas, iš Simno vl., 
Alytaus aoM turi sunų Praną ir 
dukterį Vandą. • 

Butvilas, Antanas, Petras ir Pra
nas, iš Paklevio k., Skaudvilės vl., 
Tauragės ap. 

Buzunas, Juozas,v ir Mykolas ir Bu-
zunaitė. Rose, iš Alytaus, gyv. 
Argentinoje ar Brazilijoje. 

Cegelytė, Marytė, iš Mociškenų k., 
Miroslavo vl., Alytaus ap. 

Čepulevičius (Čepulis), Vladas, iš 
Lieplaukių vien km., K|*uopių vl., 
Šiaulių ap. 

Ceringis, Adolfai, ii Paiili\|, Vil
kaviškio ap. 

česnavičius, Juozas, s. Antano, 
četkauskas, iš Miliūnų k., Pandėlio 

vl., Rokiškio ap. 
Cibaitienė - Ružaitė, Marija, iš San

takų k., Sintautų vl., Šakių ap., 
ir vyras Cibaitis, Antanas. 
Cimbalas, Juozas, s. Juozo, brolis 

Marijos Dielininkaitienės. 
čirkeliukė, Katrė, iš Rubikių tk 

KreJteaavos vl., Panevežio «p* 

čižauskas, Aleksandras, tyrSjd »tt* 
nų Albertą. 

čižauskas, Jonas, iš Seredžiaus, Kau
no ap. 

Cwibas - Petkutė, Eleonora, d. Juo
zo ir Onos, ir jos sunųs Kazimie
ras, imęs Chicago. 

Dabickas, Vladas, 1945 m. buvęs su 
Amerikos kariuomene Vokietijoje. 

Dabkus, Juozas, iš Lapiškio, Utenos. 
Dabužinskaitė - Subonienė, Agota. 
Dagilis, iš Kuciunų k., Papilio vl., 

Biržų ap. 
Daildaitės, Marijona ir Stepanaija. 
Dalbokas, Klemensas, iš Krakių vl., 

Kėdainių ap. 
Dambrauskienė - Vigana,u skaitė, 

Adele, iš Kunigiškių k., Barti
ninkų vl., Vilkaviškio ap. 

Damuškis - Grygelytė, Marijona, iš 
Pakalniškių k., Gelgaudiškio vl., 
Šakiu ap. 

Danielius, Edmundas, iš Šakynos 
bažn. k., Kruopių vl., Šiaulių ap. 

Daržinskaitė - Janušauskienė, iš 
Kaukfnių k., ir jos vyras Janu
šauskas, Antanas s. Igno, iš šu-
konių k., Stačiūnų vl., Šiaulių a. 

Daugilis, iš černaučiznos k., Vyžuo
nų vl., Utenos ap. 

Daukšaitė, Regina, iš Kaušiij k., 
Ylakių vl. 

Daunis, Kazimieras, iš Kemsių k., 
Skaistgirio vl., Šiaulių ap. 

Debesis, Adolfas ir Debesytė, Moni
ka, iš Talačkonių k., Pasvalio vl., 
Biržų ap. 

Dedialo, Mateusz, iš Siesikų. 
Deikienė - Šrederytė, Augustine, iš 

Mauručių k., Marijampolės ap. 
Demžlytė, Veronika, vienuolė, iš 

Antagavės k., Linkmenų vl., Šven
čionių ap. 

Dirmotaitė, Ona, iš Laužų k., Pa-
jurelio para., Tauragės ap. 

Domeika, Antanas, iš Būdviečių k., 
Lukšių vl., Šakių ap. 

Draganauskienė, Zofija, iš Birietiš-
kių k., Šiaulėnų vl. 

Drasutaitė, Ona, iš Šilagaliu k., Pa
nevežio vl. 

Draugeliene - Rutkauskaitė, Magde, 
gyv. Brooklyn. 

Draugelytė - Bendikienė, Adele, iš 
Pažeriu, Vilkaviškio ap. 

Drau^elytė - Kudžmienė, Elzbieta, 
iš Oželių k., Pilviškių vl., Vilka
viškio ap. 

Driskiutė, Elzbieta. 
Dručius (ar Dručis) Jonas, gjrv. 

Kaune - Šančiuose. 
Duhinskas, Jonas, iš Kriauniškės k. 

Pilviškių vl. Vilkaviškio an. 
Dubinskas, Stasys, iš Jaucakių, Vil

kijos vai. 
Dundaitė - Valančiuvienė, Valerija, 

iš Daunotų k., Meškuičių vl., Šiau
lių ap. 

Dundulis, Juožas, iš Šiaulaičių km., 
Šiaulėnų vl., Šiaulių ap. .''iii' 

Džiugienė - Povilaitytė ir jos sese
rys (Antanina. Petronelė ir Ro
žė) iš Pranskalbudžio k., Naumies
čio vl. 

Džiugis, Jurgis, iš Raibenių km., 
Skaistgirio vl. Šiaulių ap. 

Eičiaite, Pranciška, iš Gaur$s jkm., 
Tauragės ap. 

Enzinas, Mykolas, iš Eudaičfų km., 
Kretingos ap. 

Fetingienė (Feting) - Spelwer, Ma
rė. iš Tauragės ir FetingytŽ Mare. 

Galdikienė - Gotautaitė, Uršulė ir 
jos sesuo Katauskienė Veronika, 
iš Šilalės vl. Tauragės ap. 

Galinaitis,. Karolis, iš Panovių km., 
Sintautu vl. Šakių ap. 

Gasperavičius. Antanas, iš Ukmer
gės, gyv. Molline, 111. 

Gataveckas, Jonas, iš Alvito, Vilka
viškio ap. Geruliškės k. 

Gataveekienė, Ieva, ir Gataveckas, 
Jonas ir Juozas. 

Gavenaitienė - Jankauskaitėj Agota, 
iš Pilviškių vl. Vilkaviškio ap. 
Geruliškės k. 

Genčauskienė - Tulauskaitė ir Tu-
lauskas Jurgis, iš Veiverių vl., 
Marijampolės ap. 

Gimbiekas, Konstantinas, iš Skim-
čionių. 

Gineitienė - Mitkevičaitė, Veronika, 
iš Telšių. 

Girkantienė, Zofija ir Girkantaitė, 
Zofija, iš Birietiškių k. Šiaulėnų v. 

Gleubertas, Jurgis ir Gleubertaitės 
trys seserys, viena Stefanija, iš 
Ylakaičių k. Ylakių vl. Mažeikių a. 

Gotautaitės, Uršulė. Galdikienė ir 
Veronika Katauskienė, iš Šilalės 
vl. Tauragės ap. 

Greblikas. Juozas, iš Marijampolės 
ap. Išlandžių k., Rudaminos par. 
sunus Antano. 

Grigaitis. Jurgis, iš Gutkaimio k., 
Kybartų vl. 

Grikšaitė - Petrikienė iš Viškupiš-
kių k., Vevirženų vl. Kretingos a. 

Grimalis. Kazimieras ir Jesevičienė-
Grimalaitė Ona, iš Jukubavos, Kre

tingos ap. 
Grinkevičius. Jokūbas, iš Jočiunų k. 
> Žaslių vl. Trakų ap. 
Griškaitis, Julius, iš Šakių ap. su

nus Karolio. 
Grišmanauskas. Juozas, iš Medsed-

žių k. Platelių vl, Kretingos ap. 
Grnminis, Petras, ii Alsėdžių vl. 

Telšių an. 
Grušaitė, Valerija, iš Radviliškio, 

Šiaulių ap. , 
Gružas, Jonas, iš Juškaičių k. Šilu

vos par. Raseinių ap. 
Grybas, Albinas ir Juozas, iš Šiau-

diniškių k. Alvito vl. Vilkaviškio. 
Grygelytė - Damuškis. Marijona, iš 

Pakalniškių k., Gelgaudiškio vl. 
Šakių ap. 

Gudaitis, jo tėvas, iš Padvariškių 
k. Ilgiaukos par. Marijampolės a. 
studijavo, rodos, teisių mokslus. 

Gudzinas, Jonas, iž Likiškių k. Aly
taus ap. 

Gutauskienė, Marijona, gyv. Montel-
lo, Mass. 

Gužas, Justinas, iš Suodžių kp», 
Naumiesčio par. 

Gvalda, Izidorius, iš Vaidulionių. k, 
Šeduvos vl. Panevežio ap. 

Hahn, Eduard, iš Šiaulių. 
Hitner, Gustav, iš Raseinių. 
Holzhaus - Krom iš Bliuviškių-Pa-

partynų k. Slavikų vl. Šalkių ap. 
sunus Gustav ir duktė našlė ir 
vaikai Gottliebo Hohzhauso. 

Ignatavičius, Raulas. 
Ilgūnas, Kazimieras ir Ilgunaitė Ele

na, iš Kunigiškių k. Lankeliškių 
pąr. Vilkaviškio ap. . 

Ivanauskaitė, Ona, iš Varnių. 
Ivaškevičiūtė, iš Burnių k. Telšių a. 
Jaeminas, Adolfas, Kazimieras ir 

Konstantinas. 
Jakas, Mykolas, iš A. Kamenų k., 

vl. Kėdainių ap. 

Jakštas, Antanas, iš Vidgirių k. 
Naumiesčio vl. Tauragės ap. Te
nenių par. 

Jančaras, Kazimieras, iš Bnaičių k. 
Sudargo par, 

Jančauskas, Antanas, iš Kurmių k. 
švekšnos par. 

Jančienė - Astrauskaitė, Marija ir 
Astrauskas Antanas ir Vincas, iš 
Padovinių k. ir vl. Marijampolės. 

Jankauskaitės, Agota Gavenaitienė, 
Jon iešką Batvinienė ir Marijona 
Sinkevičienė iš Pilviškių vl. Vilka
viškio ap. Geruliškės k. 

Jankauskas ir Jankauskienė - Kere-
sauskaitė M. iš Bimbilinės, Tau
ragės ap. bei vaikai Antanas, Be
nius ir Jankauskaitė Ona, gimę 
Amerikoje. 

Jankauskas, Juozas, iš Geruliškės 
k. Pilviškių vl. Vilkaviškio ap. 

Jankauskas, Jurgis, iš S. Neveronių 
k., Pažaislio vl. Kauno ap. 

Jankauskas, Valerijonas, iš Radviliš
kio. 

Jankauskienė - Matijošaitytė, Pet
ronė, iš Geruliškės k. Pilviškių v. 
Vilkaviškio ap. 

Jankauskienė - Santackaitė, iš Eid-
rigonių k. Butrimoniu; vl. Aly
taus ap. 

Janulis, Juozas, s. Juozo, iš Kielių 
Galo k. Vadoklių vl. Panevežio a. 

Janušauskas, Antanas s. Igno, iš 
šukonių k. Stačiūnų vl. Šiaulių a. 
ir jo žmona Daržinskaitė - Janu
šauskienė, iš Kaukšnių k. 

Janušauskas, Juozas ir Petras su
nųs Igno, iš Stačiūnų vl. Šiaulių. 

Janusiavičius, žmona ir vaikai Jo
no Janusiavičiaus. 

Januškevičiūtė, Ona iš Šilagalio k. 
Panevežio vai. 

Jaras, Aleksandras ir Juozas, iš 
Skaistgirio. 

Jaugaitė, Marcelė iš Sedos. 
Jazminskaitė, Katerina, iš Diržiųjų 

Šelvių k. Vilkaviškio vl. ir bro
liai Andrius ir Tamošius. 

Jazytė - Baltrunienė, Uršulė, iš Ka-
tališkių, k. Vabalninžų vl. Biržų 
ap. ir jos vyras Baltrūnas Juozas 
ir dukterys Baltrunaitė Elena, ir 
Pramciška. 

Jeneriehaitė - Adomat Joana. 
Jenkauskis, Jonas, iš Užkalnių k. 

SSkaudvilės vl. 
Jesevičienė - Grimalaitė, Ona ir Gri

malis Kazimieras, iš Jukubavos, 
Kretingos ap. 

Air Čodets Get Aeriql "Know-How* 
f -

mi 

ftpB-MA-e*:* 
Aviation Cadets gather around an instructor to have their ftytlHJ techniques 
criticized and corrected. Single and married men who quolify may now apply 
for Aviation Cadet training at any U. S. Army — U. S. Air Force recruiting 
station or Air Force base. 

Jokūbaitis iš Rukuižių k. Žagarės 
vl. Šiaulių ap. 

Jokūbaitis, Domas ir Pranas, iš Dau-
jočių k. Kelmės vl. Raseinių ap. 

Jončienė - Rutkauskaitė. Marijona, 
iš Pajevonio k. Vilkaviškio ap. 

Jonutis, iš Petreikių k. Kretingos _v. 
Jovaiša, iš Skaudvilės vl. Tauragės. 
Juknes, Victor, gimęs Amerikoje, 

lankėsi Marijamolėje. 
Juknonis, Jokūbas, gyv. Brooklyn. 
Juodickas,. Kazimeiras s. Antano ir 

Juzefos Naltrukienaitės, iš Jona
vos vl. 

Junkaris, Vilius, sunus Jokūbo, ir 
Katarinos Somaitės Junkariu. 

Junkarytės Anė Spiegis ir Morta 
Nuggis. 

Junkurys, Vilius ir seserys Anė ir 
Morta, iš Rimženčių k. Tauragės. 

Juodvalkis, Steponas, iš Kauno, at
vykęs Amerikon 1947 m. balan
džio mėn. 

Juodzelskytė - Rndolf Nelli ir vy
ras Jonas. 

Jurgaitis, Jonas ir Jurgis ir Mari 
Jurgaitytė-Petraitienė, iš Nauji
ninkų k. Jurbarko vi. 

Today Du Mont Telesets carry a new price tag. Du Mont is.passing on to you the manu
facturing economies that have come with greatly increased production and lower cost 
of some components. As you probably know, demand for Du Mont receivers has always 
run far ahead of supply. And although they are rapidly stepping up output, this price 
reduction makes Du Mont such an outstanding value for home entertainment that you 
should not delay in placing your order. Our suggestion would be that you come in today; 
select the model you want and place your order for earliest delivery. 

.:Į3vb. 
įjįh 

THE DU MONT C. ..THAM . THE DU MONT SAVOY . 

The Table-top Teleset with Dignified console, finished in beautiful fine-grain ma-
the great big screen. This con- hogaay veneer. Direct-view television on a large 72 
veniently compact cabinet, fin- sq.-in. screen. Full-range FM radio, superb standard 
ished m mahogany, provides 
large, clear direct-view pktures (AM) radl° Phonograph with automatic record changer, 
on a 72-sq. in. screen. Plus record album storage space ...... $003*00^ 
static-free FM radio. 

$425* In knotty pine $695.00* 

Blonde $435 In blonde mahogany $715.00* 

*Plus installation and Federal Excise Tax 

See these new Du Mont Telesets at our Television Showroom 

THE VICTORY FURNiTURE & APPLIANCE CO. 

FOR COMPLETE HOME FURNISHINGS 
(Free parking in rear of store) 

10412 Superior Ave. Cleveland CE. 3610 
Convenient Budget Plan! 
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i! CLEVELANDO IR APYLINKĖS ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

NUO ŠIO ŠEŠTADIENIO JAU JAU TIK SAVAITĖ LAIKO 

GALIMA GAUTI BILIETUS 

I DIRVOS VAKARĄ 
DIRVOS vakaras gegužės 

15, Lietuvių Salėje jau dabar 
yra CIevelandiečių susidomėji
mo centre. Jau yra bilietų pa
reikalavimų, kurių dar nebuvo 
galima patenkinti. Bilietai bus 
pagaminti tik šį šeštadienį. 

Pereitą savaitę įvykusiame 
Tremtinių Draugijos meno bū
relio susirinkime taif) pat bu
vo kalbėta apie DIRVOS vaka
rą. Visas meno būrelis nutarė 
dalyvauti gegužės 8 d. Moti
nos Dienos ir gegužės 15 d. 
DIRVOS vakaro programose. 
Kiekvienam pasirodymui ren
giama atskira programa. 

Lietuvių Salės vadovybė daž
nai posėdžiauja ir daro viską, 
kad salė būtų atnaujinta. Ne
abejojama, kad j DIRVOS va
karą susirinkę Clevelandiečiai 
pamatys tą salę jau atsinauji
nusią. 

Lietuvių Salėje jau yra pia
nas, kurio taip trūko vasario 
16-tos parengime, o iki gegu
žės mėnesio ir visa salė bus pa
sipuošusi "naujais rūbais". 

ligi Vincfs Jonuškaitfs kon
certo, kuris įvyks kitą sekma
dienį, kovo 27 d., 7 vai. vak., 
Lietuvių Salėje. 

Tokios aukštos kultūros dai
nininkių išviso ne dažnai tenka 
Clevelande girdėti, o dar re
čiau tokia proga būna lietuvių 
parengimuose. 

šį kartą Clevelando lietu
viams rengiama tikra meno 
švente, nes susilaukiame kon
certo pirmaeilės dainininkės — 
lietuvaitės. Susirinkime pasigė
rėti ir pasididžiuoti, kad turi
me tokią didelę meno pajėgą 
iš mūsų tautiečių tarpo, kuri 
specialiai mus aplanko! 

PAGERBIMAI 
JULIUI SMETONAI 

Spaudoje pasirodž i u s ži
nioms, kad Julius Smetona sėk
mingai baigė teisių studijas ir 
šalia Lietuvos bei Prancūzijos 
universitetų diplomų įgijo taip 
pat ir Amerikos universiteto 
diplomą, draugai ir pažįstami 
surengė visą eilę pobūvių, pa
gerbdami J. Smetonos ryžtin
gumą ir sveikindami su laimė
jimais. 

: i ! • 

Toki pobūviai paskutinių tre
jeto savaičių laikotarpyje įvy
ko net keli: pas P.J. žiūrius, 
pas St. Nasvyčius, pas Miss 
Bell Green ir pas S. Tamošai
čius. Visuose buvo susirinkę 
po geroką būrį draugų, kuriuo
se pareikšta Juliui Smetonai 
gražių sveikinimų ir linkėji
mų. 

Paskutinis pobūvis pas Ta
mošaičius, kuriame dalyvavo 
apie 50 asmenų, buvo "sudėti
nis", tai yra rengtas ne vien 
pačių šeimininkų, bet sudėti
nai visų dalyvių, kurių vardu 
įteikta ir dovanėlė. 

DALYVAVO VANAGAIČIO 
LAIDOTUVĖSE 

Iš Clevelando į A. Vanagai
čio laidotuves į Chicagą perei
tą pirmadienį išvyko Kazys ir 
Ona Karpiai. 

Jie pasiliko Chicagoje iki 
ateinančio sekmadienio, kur 
talkininkauja prie specialaus 
MARGUČIO numerio išleidimo. 

SUSIŽEIDĖ P. KAMINSKAS 
Povilas Kaminskas, 4402 Lo

rain Ave., paslydo prie prau
syklos ir sunkiai susižeidė de
šinę ranką. 

DĖKOJA DRAUGAMS 
Mano nuoširdi padėka drau

gams ir draugėms, kurie mane 
atlankėte ligoninėje. Ačiū už 
gėles, dovanas ir atvirutes — 
visiems tariu širdingą ačiū, ku
rie ir kurios mane sunkioje li
goje užjautėt. 

Po operacijos einu geryn. 
Ištikus nelaimei, tur būt, nieko 
nėra brangesrfio, kaip turėti 
gerus draugus. Dar kartą ačiū 
visiems Stella Sanis 

RKO KEITH'S 105th 
TEATRE RODOMA 

Nuo kovo 16 ligi 19 — "Un
faithfully Yours" su Rex Har
rison, Linda Darnell, Rudy 
Vallee, Barbara Lorence. 

Nuo kovo 20 iki 22 — "Gen
tlemen from nowhere" su Wer
ner Baxter, Fay e Baker, ir 
"Big Sombrero" su Gene Auty, 
Elena Verdugo. 

VINCĖS JONUŠKAITĖS 

Koncertas 
Sekmadienį, kovo 27 d., 7 vai. vak. 

Dalyvaujant Clevelando vyrų kvartetui 

Programoje lietuvių liaudies dainos, giesmės 
ir kiti žymiųjų kompozitorių kūriniai 

LIETUVIŲ SALĖJE, 6835 Superior Ave 

UNESCO 2-ra KONFEREN
CIJA CLEVELANDE 

Clevelande įvyks ant ras 
UNESCO suvažiavimas kovo 
31, balandžio 1 ir 2, kuriame 
dalyvaus virš 3,000 atstovų 
nuo mokslinių, politinių ir so 
cialinių grupių, reprezentuo
jančių 56 tautas. 

Jų tikslas bus surasti geres
nius būdus praplėsti mokslą, 
švietimą ir artimesnį suprati
mą tam, kad per ryškesnį įver
tinimą vieni kitų būtų galima 
sukurti pastevig, pasauli n ę 
santaiką. 

Tarpe šių atstovų yra ir lie
tuvių: Vincas Rastenis, P. J. 
žiurys ir A. Damušis atstovaus 
BALFą; K.S. Karpius, Juozas 
Bendleris ir P.J. žiurys atsto
vaus Clevelando lietuvius su
rengimo Komitete. P.J. žiurys 
įeina ir į Surengimo Komiteto 
valdybą. 

Pereitam Clevelando tauti
nių grupių posėdyje buvo nu
tarta surengti visų tautų kūry
bos parodą ir taipogi spektak
lį, atvaizduojantį 46 tautų gru
pes, kurios gyvena Clevelande 
santaikoje ir kartu ugdo arti
mesnį ir glaudesnį tarptautinį 
susipratimą. 

Šio spektaklio ir parodos 
viršininkas yra plačiai žino
mas laikraštininkas ir rašyto
jas T. Andrica. 

UNESCO Tautinių Grupių 
Rengimo Komisija šiuomi pra
šo kiekvienos grupės prisidėti 
nors maža finansine dalimi ir 
taipogi patiekti kokius 4 įžy
mesnius tautos kūrybos ekspo
natus, k.t., meniškų medžio iš-
drožinių, dailės kūrybos veika
lų, gintaro dirbinių ir pan. 

Visi eksponatai turi būti ne 
aukštesni kaip 12 colių (nes 
bus po stiklu) ir turi būti rim
tai ir meniškai pagaminti. Jie 
bus apsaugoti (insured) ir po 
parodos grąžinti. Tie, kurie 
galėtų dailės kūrinius pasko
linti, yra kviečiami susisiekti 
su J. Bendleriu (10115 Nan-
ford road), P.J. žiuriu (Aca
demy 5385), arba K.S. K&r-
pium (Endicot 4486). 

Komitetas: PJ. žiurys 
K.S. Karpius 
J. Bendleris 

~  D I R V A  "  

ARBATĖLĖ UNESCO DELE
GATAMS PAGERBTI 

Kultūrinių Darželių Moterų 
sekcijai pavesta ir ištikrųjų 
duota garbė būti šeimininkė
mis vienatiniam socialinio po
būdžio parengimui sąryšyje su 
UNESCO konferencija. Kadan
gi tautos, reprezentuojamos 
Darželių Lygoj, per 22 metus 
gražioj nuotaikoj, su toleran
cija, susipratimu ir pavyzdin
ga įtaka su savo skirtingais 
Tautų Darželiais veda visą 
kultūrinį judėjimą Clevelande, 
tai jos yra ištikrųjų mažutėlė 
UNESCO. Todėl rengėjai nu
matė paskirti Moterų Sekciją 
svečių priėmėja. 

Arbatėlę įvyks kovo 31 d. 
nuo 4 iki 6 vai. po pietų Pab-
lic Auditorijoj, Dalyvaus apie 
3,000 atstovų. Garbės viešnia 
bus ponia Eleonor Roosevelt. 
Numatoma, kad reiks apie 10, 
000 pyragėlių. Parengime daly
vauja 24 tautos, kurios pasi
skyrė komisijas po 10 moterų. 
Kiekvienai tautai paskirta py
ragėliams kepti kvota.. Lie
tuvės noriai pasidalino darbus. 
Pageidaujama, kad pyragėliai 
būtų maži, kad svečiams len
gviau būtų paragauti visų tau
tų kepimo meno. 

Lietuvės moterys, kuyi o s 
keps įvairiausius pyragėlius 
bei sausainius yra šios: A. Au-
gustinavičienė, T. Chesna, J. 
Damušienė, A. Drąsutienė, J. 
Salasevičienė, P. štaupienė, V. 
Šukienė, A. Vilčinskienė, M. 
Mišeikiene ir O. Mihelich. 

Visos arbatėlėje d§v§s tau
tiškus rūbus. 

Ištikrųjų, koks bus gražus 
vaizdas — apie 250 moterų 
įvairių tautų rūbuose, stalai 
nukrauti skirtingų tautų ska
niausiais ir gražiausiais pyra
gėliais, gėlės, UNESCO atsto
vai., v"? -• 

Duok, Visagali, palaimą del 
geresnio — šviesenio pasaulio 
būvio... 

Sąryšyje su konferencija, že
mutinėje svetainėje bus paro
da. Darželių Lyga turės pri
rengtą tam tinkamą projektą 

visų Tautų Darželių pa
veikslus ir žemėlapius. Taip 
pat rodys 15 minučių filmą 
apie įvairius svarbius parengi
mus kiekviename Tautos Dar
želyje. Teko matyti — yra 

graži spalvotos filmos dalis, 
kur mūsų Tremtinių Draugi
jos nariai šoka tautiškus šo
kius One World Day progra
moj, ir pats Lietuvių Darželis 
Clevelando miesto 100 metų 
sukaktuvių parodoj. 

Ona G. Michelich atstove 

P A D Ė K A  

Karo adros išmesti iš tėvy
nės, pernešę daug vargo, bado 
ir baimės, mūsų mylimo bro
lio P.P. Muliolio rūpesčiu, šių 
metų kovo 3 dieną pasiekėme 
šį laisvės kraštą. 

čia buvom labai šiltai sutik
ti brolio ir jo šeimos, kur ra
dom puikia paruoštą penkių 
kambarių butą su visąis pa
togumais. 

Be brolio su šeima, brolienės 
J. Muliolienės ir dėdės V. Ba-
barsko, mus labai gausiai su
šelpė drabužiais ir kitais reik
menimis šie asmenys: ponai 
DeRighter, ponai Bindokai, po
nai Brazauskai ir kiti, kuriems 
tariam nuoširdų lietuvis k ą 

Leiskit man pasirūpinti 
Jusy automobilio reikalais 

Julius Rungaila 
(Jack Gail) 

Užeikite pas mane prieš pirkdami naują ar vartotą automobilį 
Naujas Packard •• • • • f2,345.00 

Vartoti automobiliai 
1948 Mercury Sedan, radijo ir šildytuvas ........ $1,745.00 
1946 Packard Clipper Sedan $1*595.00 

FRANK G. ELLIOT, Inc. 
^ 10548 St. Clair Ave. 
žinomiausias Packard pardavėjas Clevelande 

LI 8181 ATDARA VAKARAIS 

ačiū! 
Ignas Muliolis 

ir šeima 

i ~ 

IŠNUOMOJAMAS 
didelis su reikmenimis 1 asme
niui butas bendrai gyventi su 
vienu asmeniu. 

Arti prie visko. 
Adresas 1239 E 101 Street. 

Telefonas SW 0492. 

SANKAL FRANK 
pardavė farmą ir nori apsigy

venti mieste todėl ieško 
5 kambarių buto 

Šeima — tir 3 suaugę žmonės. 
Pranešti Chesterland, Ohio. 

Telefonas: Chesterland 4406, 
arba į PIRVĄ. (12) 

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klube penktadienio vakarais 
gausite skanių bulvinių bly
nų, šviežios žuvies, prie to 
visokių išsigėrimų. Klubo 
nariai prašomi dažniau prisi
minti apie savo Klubą. 

Dabar jau laikas nariams 
ir įsigyti naujas 1949 metų 
korteles. 6835 Superior ave. 

^REIKALINGAS BUTAS 
ig 3—4 kambarių, 

bevaikiai šeimai. 
Pranešti DIRVOS redakcijai 

arba skambinti ON 1290 

Reikalingas 
SEAL ESTATE 

P A R D A V Ė J A S  
su prityrimu, visam ar daliai 
laiko. Turi pusėtinai mokėti 
angliškai. 

Kreiptis pas Mrs. Sloan, 
tel. LI 8610 

M. J. BEVERAGE 
1309 ADDISON RD. 

EX 3750 

BOCK BEER NOW 
HERE! 

F*EE DELIVERY 

BEER — WINE and ALB 

M I R I M A I  
BARBARA LUKPETRIS, 60 

metų amžiaus, nuo 7009 Lawn-
view Ave., mirė kovo 10 d. 

Gedulingos pamaldos įvyko 
kovo 14 d., 9:30 iš ryto šv. Jur
gio bažnyčioje. Palaidota Kal
varijos kapinėse. 

Liko vyras Alex. 2 sūnūs — 
John ir Paul. 4 dukterys: Mrs. 
Adele Hogue, Mrs. Barbara 
Sweeney, Mrs. Isabelle Za-
gwodzski ir Mrs. Agatha Lit-
ke. 2 seserys: Mrs. Cipriyona 
Slazus ir Mrs Anne Brozer. 

Dalis Clevelando žinių 
7-tame puslapyje 

I 
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I. J. SAMAS* JEWELER 
Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

1 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre § 

S Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantu, Žiedų, Lllk* 
s rodėlių ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą. 
?j||||||||lillllll»IIIIIIHIIHIllllllllllll»llllllllllilllHllllllllllHIIIIIIIIMIII»»l»»»»»"M» 

| P J KERSIS 
s 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

S OFISO TELEFONAS: MAin 1778. . 

pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiu®*#, kreip-
E kit§8 j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu tvai-
5 riuose apdr&udos-insurance reikaluose. 
S Sutaisau paskolas pirnio morgečio. Patarnavimas ir iSpildymas 
S garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniikai. 

Telefonai: 
CE 0019 
MA 3359 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuves 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 

SERVICE 
WHEEL ALIGNING 

ON ALL CARS 

I By Expert* Who Really Know Hew! I 

TIME PAYMENTS 

YEACER 
RAYBESTOS 

6615 CARNEGIE AVE. 
Phone ENdicott 9182 

SOCIALISTS SlNCf 1910 

I T 

JOE LUOBIKIS 
DIRBA NAUJUS RAKANDUS 

pagal užsakymą, # 
senus ir sulūžusius 

perdirba ir atnaujina. 
Turi 35 metų prityrimą! 

3225 E. 140th STREET 
Tel. SK. 6861. (6) 

I — 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai {rengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus. 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

IWtWNMNMIIUIMII 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
J 

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 
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I Wilkelis Funeral Home 
I PILNAS LAIDOTUVIŲ 
i PATARNAVIMAS 

—HAMMOND VARGONAI PER SEHMENI8— 

HE 6466 1144 Adison 
Naujoj« vadovybėje! 

STASIA'S BEAUTY SHOPPE 
(buv. Gloria's Beauty Shop) 

SPECIALIAI: 
$1.50 cream or Oil Shampoo ir 

sudėjimas. 
Už $1.00, kas ateis su šiuo 

skelbimu 
ANASTAZU GUDAITIS 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

Venetian Blinds 
Norit pagražinti savo 
namų langus naujais 
VENETIAN BLINDS 

ir WINDOW SHADES? 
šaukite: 

J. PEČIULIS 
Telefonas: IV 3348 
19206 Kildeer Ave. 

Cleveland, Ohio 

JONAS G. | 
POLTEK 

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojag ^ 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama, 

nemokamai. ' 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

| 6202 SUPERIOR AVE. HEiuknon 92f2 
7HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII1IUIIIIUI1IIIUJIHIIIIIIIIIUIHIIIUIIIUIIIIIHIIII 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktdtf) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE * ENdicott 1763 | 
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DIDELIS PUSMETINIS 
IŠPARDAVIMAS 

% 

Vyrams, Vaikinams ir Berniukams ; 
Visoki žiemai reikalingi dėvėjimui rūbai* 

baltiniai ir šiaip reikmenyi 
nupigntomis kainomis 

DYKAll Mes duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkini?, 
čia Iškeisime Jusų Stamp Books. . 

THE KRAMER & REICH CO.' 
7010 Superior Avenue 
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